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Abstract 

In regards to efficient assuring of children’s rights, Sweden is often seen as one of the best 

countries in the world. However, the system has been proved to fail when it comes to asylum-

seeking children and this especially in relation to each child’s right to non-discrimination, the 

principle of the best interest of the child and in the right to be heard. A study of current 

regulations such as the Convention on the Rights of the Child and basic Swedish legislation 

has proven to offer a reasonably strong protection for these rights. The problem today, it 

seems, could rather be traced to the much general wording of the rights, something that have 

led to difficulties both when it comes to interpreting and applying them. Aiming to see if these 

rights could earn a more prominent position in both the theoretical and political debate, the 

basic theory of justice by John Rawls is examined.  Essential elements in Rawls’ most 

important work, A Theory of Justice, have shown that a possible support for the discussed 

rights indeed could be found. Said theory might not offer the very best protection for specific 

child rights, but the support that can be found is still of great importance in order to further 

verify and distribute these rights.  

Keywords: child, rights, asylum-seekers, non-discrimination, best interest of the child, right to 

be heard, Rawls, theory of justice 

  



 
 

Abstract 

Sverige anses ofta som ett av de land i världens som är bäst på att effektivt tillgodose barns 

rättigheter. När det kommer till asylsökande barn har dock systemet visat sig brista, 

framförallt i förhållande till varje barns rätt till icke-diskriminering, principen om barnets 

bästa och rätten till att få höras. Utifrån en teoretisk studie av gällande regelverk så som 

exempelvis barnkonventionen och grundläggande svensk lagstiftning, har Sverige visat sig 

kunna erbjuda ett relativt starkt skydd för dessa rättigheter. Det problem som finns tycks idag 

istället ligga i dessa rättigheters särskilt generella utformning, vilket i praktiken lett till 

svårigheter både när det kommer till tolkning och tillämpning av dem. Vidare undersöks här 

John Rawls grundläggande rättviseteori, i syfte att se om denna kan bidra till att rättigheterna 

kan ges större plats i den politisk-teoretiska debatten. I en undersökning av väsentliga delar av 

Rawls huvudsakliga verk, A Theory of Justice, har det visat sig att det även här går att hitta 

stöd för de rättigheter som diskuteras i sammanhanget. Teorin kanske inte kan sägas erbjuda 

det bästa skyddet för just specifika barnrättigheter, men det stöd som går att hitta blir ändå 

väsentligt för att styrka och vidare sprida dessa rättigheter. 

Nyckelord: barn, rättigheter, asylsökande, icke-diskriminering, barnets bästa, rätten att 

höras, Rawls, rättviseteori 
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1. Inledning 

 
Debatten kring rättvisa och dess innebörd är något som så gott som alltid har diskuterats, och 

än i dag är diskussionen i allra högsta grad närvarande både inom juridik och inom politik. 

Som moraliskt begrepp måste rättvisa sägas ställa relativt höga krav, då betydelsen grundar 

sig i hur vissa handlingar eller förhållanden är förenliga eller går emot en viss norm och 

därmed är rätta eller orätta. Vilken denna norm är, och således i förlängningen vad som skall 

anses rätt och fel och hur detta kan motiveras och ifrågasättas, har olika rättviseteorier skilda 

uppfattningar om. Vad som är rättvist, vilken typ av rättvisa som är eftersträvansvärd och vad 

man egentligen kan härleda ur en teori om rättvisa finns det således inget fullständigt svar på. 

Vad man kan säga är dock att det som anses vara rättvist får effekt i vårt samhälle. 

Rättssystem och gällande rätt bygger på uppfattningar och principer om rätten, om normer 

som anses vara rätt eller fel, och detta är något som lagen sedan ska förverkliga. Även om det 

inte finns något krav på att den rättviseuppfattning som den rådande lagen och dess rättskällor 

är uppbyggd på bedöms vara den rätta eller ens moraliskt korrekt av alla, går det alltså inte att 

komma ifrån att dessa möts i sammanhanget.   

Relationen mellan rättviseteori och gällande rätt tar sig även uttryck i rättigheter. Vad 

begreppet ’rättighet’ innebär, är likt rättvisa, en formulering som det inte finns en enhetlig 

tolkning av, men brukar syfta på någon typ av förmån som kan åtnjutas baserat på vissa 

grundläggande premisser.  Om rättviseteorier kan sägas behandla större sammanhang blir 

rättigheten ofta något som till följd av att försöka förverkliga denna teori ges till exempelvis 

människan. Rättigheter tycks alltså bli till ett uttryck för vad vi kommit överens om ska vara 

gemensamma förmåner, vilket i den gällande rätten yttrar sig i ett system för att garantera 

dessa rättigheter, för alla som kan anses rättighetsbärare. Sverige är ett av de land i världen 

som anses vara bäst på att tillgodose de rättigheter vi i någon form av konsensus accepterat 

som grundläggande mänskliga rättigheter. Ändå finns det tydliga tecken på att det 

förekommer problem även här, att rättigheter dagligen kränks och att vissa grupper är långt 

mer utsatta än andra. Hur kommer det sig?  

Med utgångspunkt i barnkonventionen betonas varje barns rätt till icke-

diskriminering, principen om barnets bästa samt rätten att få höras, alla rättigheter som på ett 

eller annat sätt visats sig ofta åsidosättas för en speciellt utsatt grupp, nämligen barn i 

asylprocesser. I den här uppsatsen prövas vilket stöd Sveriges system av gällande rätt idag kan 

sägas erbjuda dessa barn, i ett försök att se varför problemen förekommer. Vidare söks också 
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stöd i den politiska teorin då frågan väcks om det kanske finns något annat system för rättvisa, 

än det vårt eget rättssystem bygger på, som kan sägas erbjuda skydd för dessa rättigheter?  

 

1.1 Syfte 

Utifrån problematiken i att grundläggande rättigheter idag ofta tycks förbises, syftar uppsatsen 

till att undersöka hur regelverken, utifrån vilka Sverige agerar när det kommer till barn i 

asylprocesser, ser ut, och detta i ett försök att se vari och varför systemet tycks brista. Detta 

omfattar en granskning av sättet de är uppbyggda på och vilka normer och krav som 

egentligen går att finna i dem, men också hur debatten kring regleringen av relevanta 

regelverk under de senaste åren har förts. Vilket ansvar som stat kan Sverige i själva verket 

sägas ha gentemot dessa barn utifrån vår gällande lagstiftning? 

Uppsatsen ämnar vidare att som ett alternativ och normativ måttstock på rättvisa 

undersöka John Rawls rättviseteori. Genom att identifiera och beskriva vissa grundläggande 

delar av teorin, syftar studien till att se om de rättigheter som urskiljts och visat sig vara 

problematiska i Sverige idag kan lyftas och försvaras utifrån de premisser Rawls lägger fram. 

Kan Rawls grundteori sägas tillfredsställa de rättighetsproblem som uppkommit, och om så är 

fallet, omfattas även asylsökande barn av detta?  

Det finns en problematik i att barns rättigheter traditionellt inte uppmärksammats på 

ett tillräckligt effektivt sätt. Ett försök att undersöka orsaken till bristerna i systemet i Sverige 

idag, samt ansatsen att synliggöra om det går att finna stöd för dessa rättigheter i en av de 

större politiska teorierna i modern tid, mynnar ut i ambitionen att både sprida debatten och att 

göra det möjligt att utveckla mer konsekventa sätt att höja rättigheternas status.   

 

1.2  Frågeställningar 

Utifrån syftet följer nedanstående huvudsakliga frågeställningar; 

 

 Hur tillgodoses rätten till icke-diskriminering, principen om barnets bästa och rätten 

att höras i svensk lagstiftning för asylsökande barn? 

 Kan dessa rättigheter tillgodoses i Rawls grundläggande rättviseteori? 
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2. Teori och metod 

 

2.1  Rättsvetenskaplig metod 

Den rättsliga analysen tar sin utgångspunkt i den traditionella rättsdogmatiska metoden. 

Metoden utgår från att analysera den gällande rätt och de relevanta regelverk som uppkommer 

i problematiken, både på ett internationellt och nationellt plan, utifrån de konkreta och allmänt 

accepterade rättskällor som idag kan åberopas. Detta görs för att ta reda på hur den gällande 

rätten faktiskt ser ut, och genom detta söka svaret på om rättskällorna räcker till för att kunna 

lösa den rättviseproblematik som uppkommit.
1
 

För att få en tydligare bild av vilka konsekvenser den gällande rätten får i samhället 

följer dock sedan en mer rättssociologisk analys, där rättvetenskap och samhällsvetenskap 

sammanfaller. Eftersom rätten till stor del kan ses som ett system av normer, definierade på 

ett speciellt sätt, bidrar den rättssociologiska metoden till att undersöka vilken funktion dessa 

får då de tillämpas som rättskälla i samhället. Man anlägger således ett externt perspektiv på 

rätten, både för att se hur den gällande rätten påverkar samhället, men också hur samhället i 

sig påverkar både tolkning och bildning av rätten.
2
 

Stödet för tolkningen av vad som framgår i den relevanta lagstiftningen sker således 

både genom rättsdogmatisk- och rättssociologisk metod. Detta kommer förhoppningsvis leda 

till en mer realistisk syn på vad den gällande rättens innebörd och funktion, och svara på 

frågan vad det är som sägs och vilka konsekvenser detta får. 

2.2 Rawls 

Förutom att lägga fram Rawls rättviseteori som ett alternativ till den gällande rätten för att 

undersöka om, och på vilket sätt, den behandlar de rättviseproblem som uppkommit, kommer 

denna rättviseteori eventuellt också bidra till att analysera den gällande rätten, så som den ser 

ut idag. Viktigt att här påpeka är dock att tanken med att använda Rawls inte grundar sig 

påståendet att denna rättviseteori är rätt. Intresset ligger snarare i den stora betydelse för den 

politiska filosofins vidareutveckling som Rawls bidragit till, och det faktum att mycket av den 

moderna debatten kring rättvisa på många sätt kan sägas härledas ur hans teorier, både inom 

fältet för moral- och politisk filosofi. Ett försvar eller en kritik av Rawls i sig ligger alltså 

                                                           
1
 Kleineman, Jan. Rättsdogmatisk metod. I Juridisk metodlära. 1.2 uppl. Korling, Fredric. och Zamboni, Mauro. 

(red.), 21-45. Lund: Studentlitteratur AB, 2013, s. 21 f. 
2
 Hydén, Håkan. Rättssociologi: om att undersöka relationen mellan rätt och samhälle. I Juridisk metodlära. 1.2 

uppl. Korling, Fredric. Och Zamboni Mauro. (red.), 207-237. Lund: Studentlitteratur AB, 2013, s. 207 f. 
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utanför fältet för denna uppsats, och användandet av rättviseteorin ska istället ses som en 

normativ måttstock på vad rättvisa kan vara, och huruvida Rawls teoretiska ramverk kan 

sägas tillgodose de rättviseproblem som uppkommer eller inte. 

2.3 Material, urval och diskursanknytning 

Studier kring barns rättigheter sker idag inom ett stort fält och på många plan. Det ter sig 

finnas ett mål med att bedriva studier inom tvärvetenskapliga fält, både nationellt och 

internationellt, för att stärka kunskapen kring ämnet i skilda miljöer, både hos de som möter 

barn i sin vardagliga verksamhet, och bland de som fattar besluten. För att vidga fältet ännu 

sammanfogas i denna uppsats dessa rättigheter med den mer allmänna diskussionen kring 

rättvisa, för att se huruvida dessa rättigheter även kan tänkas ha en plats i en av de större 

rättviseteorierna i modern tid. Baserat på det faktum att Rawls från flera håll även blivit 

kritiserad för att han i sin teori tycks utelämna barnet och familjen som social institution, 

syftar undersökningen till att se om dessa två, genom de rättviseproblem som uppkommit, 

dock kan förenas på ett tillfredsställande sätt, och genom detta höja statusen för 

barnrättigheter både på den politiska agendan och i den politisk-teoretiska debatten. 

Uppsatsen är en litteraturstudie vars grundproblematik etableras i empiriskt material 

från de rekommendationer som FN:s Barnrättskommitté framfört till Sverige
3
, Sveriges femte 

rapport till FN:s Barnrättskommitté
4
, samt de tilläggsrapporter som i anslutning till denna 

gjort av Barnombudsmannen och
5
 Rädda Barnen.

6
 För att få en djupare bild av situationen har 

även rapporter och utredningar från exempelvis Socialstyrelsen och olika 

barnrättsorganisationer använts. Urvalet är gjort för att från olika håll belysa problematiken 

och för att få en sammanfattande bild av hur situationen ser ut idag. Man bör ha i åtanke att 

den rättviseproblematik som framkommit i uppsatsen till stor del är baserad på 

barnkonventionen och dess artiklar, och detta främst beroende på att det empiriska materialet, 

den kartläggning och undersökning av ämnet som finns idag, ofta är just det. Huruvida de 

rättigheter som framhålls i barnkonventionen faktiskt är, och kan räknas som rättigheter, är 

dock ett resonemang som inte ämnas att vidare behandlas i uppsatsen. 

                                                           
3
 Committee on the Rights of the Child, 51

th
 session. Consideration of reports submitted by State Parties under 

article 44 of the Convention. Concluding observations: Sweden. UN Doc. CRC/C/SWE/CO/4, 2 June 2009 
4
 S2012.007 Sveriges femte rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter om barnkonventionens 

genomförande under 2007-2012. Stockholm: Socialdepartementet 
5
 Barnombudsmannens tilläggsrapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter angående Sveriges femte 

periodiska rapport 2014-03-01. Rapport/Barnombudsmannen, 2014 
6
 Rädda Barnens tilläggsrapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter angående Sveriges femte rapport. 

Rapport/Rädda Barnen, 2014 
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Ytterligare viktigt att påpeka är att detta material, tillsammans med de 

tidningsartiklar som använts, givetvis inte kan sägas återspegla en fullständig helhets bild av 

hur situationen ser ut i Sverige idag, då studierna är utförda inom specifika tidsramar och med 

begränsat antal deltagare. De kan dock fortfarande bidra till en antydning om hur situationen 

ser ut vilket är grunden till varför det använts.  

De rättsliga källorna består främst av relevanta källor för den gällande rätten, 

framförallt utlänningslagen,
7
 som ligger till grund för de regler som behandlar bestämmelser 

om uppehållstillstånd och ut- och avvisning i svensk rätt. Även övriga svenska rättskällor 

relevanta för ämnena barn och asyl kommer att behandlas, och de internationella regelverken 

kommer också att ses över kort. Även den materiella prövningen för asyl kommer att kort 

förklaras, då dess funktion kan bidra till problematiken.  

Då det kommer till Rawls teori om rättvisa kommer den grundteori som återfinns i 

huvudverket A Theory of Justice
8
 behandlas, och detta främst för att göra en rimlig 

avgränsning i Rawls mycket omfattande rättviseteoretiska ramverk. 

  

                                                           
7
 Utlänningslag (2005:716) 

8
 Rawls, John. A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971 
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3. Bakgrund och problem 

Varje år söker tusentals barn
9
 asyl

10
 i Sverige, barn som under olika omständigheter 

tvingats lämna sina hem antingen tillsammans med sin familj eller på egen hand, så kallade 

ensamkommande barn.
11

 För fem år sedan, 2009, ansökte 6 577 barn om asyl i Sverige, och 

av dessa räknades 2 250 som ensamkommande. Förra året, 2013, hade siffran stigit till 

16 452, respektive 3 852
12

, en drastisk ökning som visar på kraven på de aktörer som kommer 

i kontakt med dessa barn är större än någonsin tidigare. Skälen till att så många barn migrerar 

från sitt hemland och söker asyl i Sverige idag skiftar, men bör till stor del kunna förklaras 

utifrån strukturella faktorer så som politiska stridigheter krig, hot och fattigdom. Vad som 

verkar vara gemensamt för många av barnen är dock att de ofta varit med om mycket svåra 

upplevelser, både innan och under resan till Sverige, något som utan tvekan sätter sina spår i 

varje barn.
13 Ett barn som samtidigt är asylsökande tillhör alltså utan tvekan en mycket utsatt 

grupp i samhället och regleringen, kontrollen och tillämpningen av detta barns rättigheter är 

idag viktigare än någonsin. Barn som befinner sig i denna situation har under de senaste åren 

märkts på flera sätt, i allt från hur asylsökande behandlas runt om i Europa till huruvida det 

egentligen tillämpas något barnrättsperspektiv i svenska domstolar.  

Både inom nationell och inom internationell lagstiftning bör det kunna sägas finnas 

konsensus om att barns rättigheter bör beaktas.
14

 Huruvida barn kan ses som enskilda bärare 

av rättigheter har dock länge, och är fortfarande något som diskuteras, framförallt i 

förhållandet mellan moraliska och juridiska rättigheter. Under århundradena har rättigheter 

tydligt varit något som endast tillskrivits vuxna människor, och det var inte förens under 

upplysningstiden synen på barn och att barndomen har ett värde i sig sakta började 

                                                           
9
 Med ’barn’ avses i barnkonventionen art. 1 samt i 1 kap. 2 § Utlänningslag (2005:716), härefter UtlL, varje 

person som är under 18 år.  
10

 Med asyl avses i 1 kap. 3 § UtlL ett uppehållstillstånd som beviljats en utlänning därför att han eller hon är 

flykting eller alternativt skyddsbehövande. 
11

.’Ensamkommande barn’ definieras i 1 § lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. som ”barn under 

18 år som vid ankomsten till Sverige är skild från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som 

får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare”.  
12

 Se Migrationsverkets statistik för asylansökningar samt vidare för statistik om antal avgjorda ärenden och 

beviljade uppehållstillstånd 2009 på; http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Oversikter-

och-statistik-fran-tidigare-ar/2009.html (Hämtad 2014-04-03) och http://www.migrationsverket.se/Om-

Migrationsverket/Statistik/Oversikter-och-statistik-fran-tidigare-ar/2013.html (Hämtad 2014-04-03) för statistik 

från 2013. 
13

 Se exempelvis Socialstyrelsens utredning om ensamkommande barns behov i; Ensamkommande barns och 

ungas behov. En kartläggning. Rapport/Socialstyrelsen, 2013 och Åsa Löwéns avhandling om problem i 

meningsskapande hos asylsökande barn; Löwén, Åsa. Asylexistensens villkor. Resurser och problem i 

meningsskapande hos asylsökande barn i Sverige. Diss., Uppsala Universitet, 2006 
14

 Se exempelvis 1 kap. 2 § 5st. Regeringsform (1974:15) Lag (2010:1408), samt barnkonventionen, 1989 och 

Fördraget om Europeiska Unionen art. 3  

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Oversikter-och-statistik-fran-tidigare-ar/2009.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Oversikter-och-statistik-fran-tidigare-ar/2009.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Oversikter-och-statistik-fran-tidigare-ar/2013.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Oversikter-och-statistik-fran-tidigare-ar/2013.html
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förändras.
15

 Idag framhålls, i exempelvis barnkonventionen, att barn likt vuxna fundamentalt 

räknas som människor, och med detta också erhåller samma moraliska och juridiska status. 

Man skulle kunna hävda att barnkonventionen i huvudsak bygger på två antaganden i 

förhållande till barn och barns rättigheter. Först och främst att barn har rätt till samma 

grundläggande mänskliga fri- och rättigheter som vuxna, men även att de också tillhör en 

specifik grupp av människor, med unika rättigheter som anknyter till deras speciella status 

som just barn.
16

 

3.1 Barnkonventionen 

Barns rättigheter, och särskilda status som grupp, har sedan länge uppmärksammats inom 

internationell rätt. 1924 antog exempelvis Nationernas Förbund den så kallade 

Genévedeklarationen, eller förklaringen om barns rättigheter, som rör barns välmående och 

skydd i samhället. Detta dokument kanske inte kan ses som ett bindande traktat utan något 

som snarare framhåller riktlinjer som bör följas, men ur ett historiskt perspektiv understryker 

det ändå tidigt plikten för män och kvinnor i alla länder att försvara barns rättigheter.
17

 

Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter, härefter barnkonventionen, 

har sedan dess tillkomst 1989
18

 blivit ett av de mest användbara verktyg i förhållande till 

barns mänskliga rättigheter världen över. Konventionen ses idag som det mest omfattade 

internationellt bindande avtal som både erkänner barnets rättigheter, men som också särskiljer 

barnets rättigheter från vuxnas och erkänner barn som enskilda innehavare av rättigheter, 

något som lett till en betydande förändring i hur barn uppfattas enligt internationell rätt. 

Samtidigt som den på många sätt blivit en rättslig ram för utvecklingen av barns rättigheter 

världen över, kan den också sägas utgöra en referens emot vilken utvecklingen kan 

                                                           
15

 Se exempelvis Archards diskussion om Locke och Rousseau och deras föreställningar om barndom i; Archard, 

David. Children. Rights and childhood. 2 uppl. Abingdon, Oxon: Routledge, 2004, s. 1 ff., 30 f. 
16

 Barnkonventionens antydan om att barns rättigheter i grund och botten är fundamentala mänskliga rättigheter, 

bundna till alla människor oavsett ålder, baserat på just det faktum att de är människor, kan självklart inte ses 

som någon grundläggande sanning. Det finns en flertalet diskussioner om huruvida barn med vissa moraliska 

rättigheter, även ska erhålla samma juridiska rättigheter som vuxna. Detta diskuteras framförallt i sammanhang 

som rör frågor kring vad en rättighet egentligen innefattar och huruvida det med rättigheter också kan anses följa 

skyldigheter, något som i kombination med vad som associeras med ett barns förmåga kan ses som 

problematiskt. Se vidare diskussionen i Freeman, Michael. The Value and Values of Children’s Rights. I 

Children’s Rights: Revisiting Visions, Assessing Progress, Rethinking Implementation. Invernizzi, Antonella. 

och Williams, Jane. (red.), Gloucester: Ashgate Publishing Group, 2011, s. 21 ff. eller för en sammanfattande 

beskrivning kring olika filosofiska ståndpunkter på; http://plato.stanford.edu/entries/rights-children/  
17

 Geneva Declaration of the Rights of the Child. Geneva; 26 September 1924, LN Doc. 
18

 Convention on the Rights of the Child, New York; 29 November 1989, UN Doc. A/RES/44/25, som härefter 

refereras till som ”barnkonventionen”.  

http://plato.stanford.edu/entries/rights-children/
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bedömas.
19

 Det faktum att barnkonventionen idag har ratificerats av alla FN-medlemmar, med 

undantag för USA, Somalia och Sydsudan
20

, bör kunna tyda på att konventionen innehar en 

stark nivå av internationellt samförstånd om rättigheter och behandling av barn. Tydigt är att 

konventionen är omfattande, framförallt i den mån den både behandlar civila och politiska 

rättigheter, men också inkluderar ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.  

Barnkonventionen är juridiskt bindande för alla ratificerande parter och varje 

ratificerande part har således en skyldighet under internationell lag att implementera dess 

artiklar. Det innebär att varje stat är skyldig att vidta åtgärder för att säkerhetsställa att alla de 

rättigheter som anges i konventionen förverkligas för alla barn som befinner sig inom statens 

jurisdiktion. Det finns dock ingen domstol eller liknande instans som prövar frågor som rör 

barnkonventionen, utan istället har det inrättats ett övervakningsorgans, FN:s 

Barnrättskommitté vars uppgift är att kontrollera så att de olika länderna lever upp till sina 

åtaganden.
21

  

Parters ansvar och skyldighet anges huvudsakligen i art. 4
22

, och föreskriver att 

konventionsstaterna måste vidta alla lämpliga åtgärder som krävs för att genomföra 

rättigheterna. Då FN:s Barnrättskommitté definierade dessa allmänna åtgärder, nämndes det 

att genomförandet och implementeringen av konventionen vid en ratificering måste ses som 

en process, samtidigt som det också påpekades att även om det är staten själv som tar på sig 

skyldigheten enligt konventionen, måste alla samhällssektorer åta sig att fullfölja agerandet 

och se till uppgiften.
23

 Beskrivningen av den andra satsen i art. 4
24

 hävdar att i fråga om 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, är parterna endast skyldiga att vidta åtgärder 

till sina yttersta tillgängliga resurser, något som inte gäller för de tidigare civila och politiska 

rättigheterna. Detta är något som kan ses problematiskt, då inte konventionen definierar vilka 

rättigheter som egentligen bör ingå i respektive grupp. Det är tydligt att det från början inte 

                                                           
19

 Se exempelvis Kilkellys diskussion om barnkonventionens innehåll och innebörd i; Kilkelly, Ursula. 

Protecting Children’s Rights under the ECHR: the role of positive obligations. Northern Ireland Legal 

Quarterly. 61 (3): 245-261, 2011, s. 246-247 
20

 För lista på alla stater som hittills ratificerat barnkonventionen se; 

https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=iv-11&chapter=4&lang=en (Hämtad: 2014-

03-26) 
21

Se barnkonventionen art. 43-45 och vidare i; Mertus, Julie, A., The United Nations and Human Rights. A guide 

for a new era. 2 uppl. Abingdon, Oxon: Routledge, 2009, s. 88 f. 
22

 Barnkonventionen, art. 4 ” “Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och 

andra åtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i denna konvention […]” 
23

 Committee on the Rights of the Child, 34
th

 session. General Comment No. 5 (2003) General measures of 

implementation of the Convention on the Rights of the Child (arts. 4, 42 and 44, para. 6) UN Doc. 

CRC/GC/2003/5, 27 November 2003, punkt 1 
24

 Barnkonventionen, art. 4 “[…]I fråga om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter skall 

konventionsstaterna vidta sådana åtgärder med utnyttjande till de yttersta av sina tillgängliga resurser och, där så 

behövs, inom ramen för internationellt samarbete.” 

https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=iv-11&chapter=4&lang=en
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gjordes någon tydlig åtskillnad mellan rättigheterna, utan att de istället sågs som ömsesidigt 

beroende av varandra, exempelvis i skapandet av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna.
25

 Sedan dess har det tydligt gjorts en åtskillnad, och man skulle i huvudsakligen 

kunna hävda att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna har ansetts kräva högre 

nivå av investering från de statliga parterna för att fullständigt kunna säkerhetsställa dem. 

Politiska och civila rättigheter å andra sidan tenderar att bara kräva att staten ska undvika att 

kränka de individuella friheterna, och därför inte innefattar lika stora skyldigheter som den 

andra kategorin av rättigheter. Formuleringen av art. 4 öppnar utan tvekan upp för olika 

tolkningar, något som också får olika effekter i olika delar av världen. Det är dock svårt att 

göra någon självklar eller officiell uppdelning mellan rättigheterna, då nästan alla artiklar i 

konventionen innehåller element som kan sägas höra hemma i båda grupper, i alla fall då det 

kommer till att kunna åtnjuta respektive rättighet på ett tillfredsställande sätt.
26

 

 

3.1.1 Barnkonventionen i svensk rätt 

Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 utan några reservationer
27

, och den trädde sedan i 

kraft senare samma år. I Sverige, som har ett dualistiskt rättssystem, föregicks dock 

ratificeringen av en statlig utredning, den så kallade Barnkommittén, som med hänvisning till 

art. 4 undersökte hur den svenska lagstiftningen samt praxis överensstämde med 

konventionsartiklarna inför en möjlig inkorporering.
28

 Ur utredningen går att utläsa både 

argument för och emot en inkorporering, slutsatsen kommittén dock drog var att den svenska 

lagstiftningen huvudsakligen redan i hög grad var förenlig med, och återspeglade 

konventionen och dess artiklar på ett sätt som gjorde att det inte fanns ett behov av att åberopa 

internationella överenskommelser i frågan. Det ansågs framförallt problematiskt att 

konventionen i sin mer generella karaktär är formulerad på ett sätt och med en teknik som 

skiljer sig från svensk lagstiftning i den mån den på vissa ställen tycks fokusera på mer 

politiska intressen, istället för att innehålla mer direkta juridiska tillämpningar som är normen 

                                                           
25

 Universal Declaration of Human Rights. Paris; 10 December 1948. UN Doc. GA/Res/217 A (111) 
26

 För vidare tolkning av vad som kan sägas vara grundläggande åtgärder för korrekt implementering av art. 4 se 

Committee on the Rights of the Child, 34
th

 session. General Comment No. 5 (2003) General measures of 

implementation of the Convention on the Rights of the Child (arts. 4, 42 and 44, para. 6) UN Doc. 

CRC/GC/2003/5, 27 November 2003. 
27

 Prop. 1989/90:107 Om godkännande av FN konventionen om barns rättigheter. Stockholm: 

Socialdepartementet, punkt 4 och framåt. 
28

 1997:116 Barnets Bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige. Stockholm: 

Socialdepartementet och dess föregående proposition; prop. 1997/98: 182 Strategi för att förverkliga FN:s 

konvention om barnets rättigheter i Sverige. Stockholm: Socialdepartementet 
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i svensk rätt.
29

 Kommittén påpekade dock att konventionens grundsyn och huvudsakliga 

artiklar, understryker ett förhållningssätt som måste vara ledande för alla beslut som rör barn, 

och att ett utvecklande av detta barnperspektiv var nödvändigt, även i svensk rätt. Att 

barnkonventionen inte inkorporeras i den nationella lagstiftningen betyder emellertid inte att 

åtgärder för att få den svenska rätten att på ett mer genomgående sätt överensstämma med 

konventionen inte har tagits. Även om Barnkommittén i utredningen fastslog att en 

inkorporering inte var nödvändig, framfördes fortfarande viss kritik och förslag på 

förbättringar. Sedan dess har den svenska lagen omarbetats och framförallt viktigt ur både ett 

barn- och asylrättsligt perspektiv kan exempelvis införandet av bestämmelsen om barnets 

bästa i utlänningslagen ses som.
30

 Det faktum att konventionen i Sverige inte direkt är en del 

av lagstiftningen, eller har samma status som nationella lag betyder således inte att den inte 

har eller har haft någon betydelse i utvecklingen och tillämpningen av rätten.   

Konventionen åberopas således inte som lag i nationella domstolar eller mellan 

myndigheter. Den bör i stort sätt dock kunna ses som ett exempel på hur staten försökt att 

anpassa den nationella lagstiftningen så att denna överensstämmer med konventionsartiklarna, 

och detta på flera nivåer i samhället. Då det kommer till barnkonventionen förekommer kort 

sagt så kallad normharmoni, dvs. att regeringen presumerat att tillämpningen av de åtaganden 

som förekommer står i harmoni med den interna rätten. Enligt principen om fördragskonform 

tolkning som är relevant i detta sammanhang, är det även tydligt att nationella regler alltid ska 

tolkas i led med, och så långt som möjligt beakta de åtaganden som återfinns i den 

internationella rätt vi bundit oss till.
31

 Om det trots detta skulle förekomma en konflikt mellan 

en bestämmelse i konventionen och den interna rätten, har dock den nationella lagstiftningen 

företräde.
32

 

3.2 Situationen idag 

Då Sverige ratificerade barnkonventionen, åtog man sig också att följa den och alla 

konventionsartiklar. Detta, tillsammans med att Barnkommitténs utredning visade på att det 

svenska rättssystemet anses vara uppbyggt på ett sätt som tillfredsställande tar hänsyn till de 

rättigheter som återfinns i artiklarna, kan tyckas skapa ett starkt skydd för barns rättigheter i 

Sverige idag. Trots detta har det de senaste åren framkommit tydliga tecken på att då det 

                                                           
29

 Ibid. För Barnkommitténs utvecklade argument för och emot en inkorporering av barnkonventionen se avsnitt 

3 ff., 18 f. 
30

 Utlänningslag (1989:529) 1 kap. 1 § 
31

 Bring, Ove., Mahmoudi, Said., Wrange, Pål. Sverige och folkrätten. 4 uppl. Stockholm: Nordstedt Juridik AB, 

2011, s. 48 f. 
32

 Prop. 1996/97:25 Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv. Stockholm: Utrikesdepartementet, s. 245 
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kommer till barnrättsfrågor finns det klara brister i både lagstiftning och praxis, något som 

leder till att rättigheterna alltför ofta kränks. 

Sedan konventionens ratificerande 1990 har utvecklingen av barnrättsfrågor och dess 

tillämpning i svensk lagstiftning gradvis utvecklats. Bland annat godkände riksdagen i 

december 2010 en ny utarbetad strategi för att stärka barns rättigheter
33

 och i regeringens egen 

kartläggning från 2011
34

 fastslås att svensk lagstiftning får anses som välfungerande i 

förhållande till de krav som ställs i konventionen. Dock är det fortfarande så att det finns 

tydliga tecken på att avvikelser från konventionsartiklarna förekommer, framförallt då det 

tycks vara så att lagstiftningen inte alltid kan försäkra att rättigheterna tillgodoses för varje 

enskilt barn,
35

 något som leder till att garantin att varje enskilt barns rättigheter ska beaktas 

frångås.  

I barnkonventionens art. 43
36

 ges FN:s Barnrättskommitté rätt att kontrollera 

staternas iakttagande av sina förpliktelser, genom att granska de rapporter som varje stat är 

skyldig att lämna in, om och hur förverkligandet av konventionen fortgår. Denna rapportering 

följs sedan upp, både med representanter från stat och från myndighet, men även med 

alternativa rapporter från exempelvis barnrättsorganisationer för att få en bredare helhetsbild. 

Detta leder slutligen till en möjlighet för kommittén att ge varje stat sina rekommendationer 

om på vilket sätt och i vilka frågor man eventuellt behöver ändra sättet man efterföljer sina 

åtaganden till konventionen.
37

 Med utgångspunkt i de rekommendationer Sverige fick från 

Barnrättskommittén 2009,
38

 och i vad som framställs i Sveriges femte periodiska rapport till 

kommittén från 2012,
39

 tillsammans med de tilläggsrapporter och övriga utredningar som 

gjorts av skilda barnrättsorganisationer under de senaste åren, utmålas en inte alltid tydlig bild 

om hur situationen för asylsökande barn är verkligen ser ut i idag.  

                                                           
33

 Prop. 2009/10:232 Strategi för att stärka barnets rättigheter. Stockholm: Socialdepartementet 
34

 Ds 2011:37 Hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med rättigheterna i barnkonventionen - en 

kartläggning. Stockholm: Socialdepartementet 
35

 I Dir. 2013:35 Översyn av barnets rättigheter i svensk rätt. Stockholm: Socialdepartementet, s. 6 f., fastslås att 

det finns ett behov av en statlig utredning för att undersöka hur rättstillämpningen överensstämmer med 

barnkonventionens grundprinciper (art. 2, 3, 6, och 12) inom flera områden, samt av omfattningen och 

karaktären av avvikelser från konventionen. 
36

 Barnkonventionen, art. 43 framhåller att; ” För att granska de framsteg som gjorts av konventionsstaterna i 

fråga om förverkligandet av skyldigheter enligt denna konvention skall en kommitté för barnets rättigheter 

upprättas, vilken skall utföra de uppgifter som föreskrivs i det följande […]”, den så kallade Barnrättskommittén 

som kontrollerar att konventionsartiklarna efterföljs.  
37

 Ibid. art. 44 
38 Committee on the Rights of the Child, 51

th
 session. Consideration of reports submitted by State Parties under 

article 44 of the Convention. Concluding observations: Sweden. UN Doc. CRC/C/SWE/CO/4, 2 June 2009 
39

 S.2012.007 Sveriges femte rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter om barnkonventionens 

genomförande under 2007-2012. Stockholm: Socialdepartementet 
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Det verkar dock vara så att vissa rättviseproblem, alla med sin grund i de artiklar från 

barnkonventionen Sverige är förpliktigade att följa, tycks vara mer vanligt förekommande än 

andra. Det ter sig också som att dessa rättviseproblem inte bara är starkt sammankopplade 

med varandra utan att de också har stor betydelse för både tolkning och tillämpning av 

konventionen som helhet. 

 

3.2.1 Rätten till icke-diskriminering 

I september 2013 uppdagades det att Polismyndigheten i Skåne län under flera år upprättat ett 

register över romska personer över hela Sverige. Över tusen av de registrerade var barn, 

införda i registret enbart på grund av sin etniska härkomst
40

, något som för alla inblandade, 

barn som vuxna, var en grov kränkning av grundläggande mänskliga rättigheter. Art. 2 i 

barnkonventionen behandlar rätten till skydd mot diskriminering.
41

 Den är inte på något sätt 

unik för barnkonventionen, utan går att hitta i någon form i de flesta lagar och regelverk, både 

nationella och internationella.  

I barnkonventionen räknas art. 2 som en av de grundläggande artiklarna, och också 

som en av de artiklar utifrån vilken hela konventionen ska tolkas. Det är en aktiv skyldighet 

för staten och innebär alltså att alla barn inom ett lands jurisdiktion således alltid samma rätt 

till att få sina rättigheter tillgodosedda. Det kan dock vara så att det finns ett behov av att 

identifiera speciellt utsatta grupper i samhället, och för dessa sätta in extra åtgärder för att 

också dessa ska kunna åtnjuta sina rättigheter till fullo.
42

 Art. 2 aktualiseras och går alltså in i 

flera av konventionsartiklarna, exempelvis art. 22
43

 om flyktingbarnets rätt till skydd, och 

speciellt viktigt blir den i förhållande till barn som ensamma kommer till Sverige. 

Ensamkommande barn i asylärenden bör tydlig räknas in bland de grupper som är extra 

                                                           
40

 Orrenius, Niklas. Över tusen barn med i olaglig kartläggning. Dagens Nyheter. 2013-09-23 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/over-tusen-barn-med-i-olaglig-kartlaggning/ (Hämtad: 2014-03-22). 

Ytterligare artiklar om Dagens Nyheters granskning av registreringen av romska personer går att hitta på 

tidningens hemsida; http://www.dn.se/ Även Barnombudsmannen uppmärksammade händelsen i sin 

tilläggsrapport till FN:s Barnrättskommitté, se Barnombudsmannens tilläggsrapport till FN:s kommitté för 

barnets rättigheter angående Sveriges femte periodiska rapport 2014-03-01. Rapport/Barnombudsmannen, 

2014, s. 6 f. 
41

 Barnkonventionen, art.2; ”Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras 

jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess 

föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, 

etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt.” och vidare; 

”Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas mot alla former av 

diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, 

verksamhet, uttryckta åsikter eller tro.” 
42

 Committee on the Rights of the Child, 34
th

 session. General Comment No. 5 (2003) General measures of 

implementation of the Convention on the Rights of the Child (arts. 4, 42 and 44, para. 6). UN Doc. 

CRC/GC/2003/5, 27 November 2003, punkt 12, rörande art. 2 
43

 Barnkonventionen, art. 22 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/over-tusen-barn-med-i-olaglig-kartlaggning/
http://www.dn.se/
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utsatta, och i fall likt dessa blir det också extra viktigt för staten att aktivt skydda barnet mot 

både diskriminering och stigmatisering på grund av sin speciella status. 

Registreringen av romska barn är bara ett exempel på hur principen om icke-

diskriminering under de senaste åren inte respekterats i Sverige, och FN:s barnrättskommitté 

uttrycker också oro över hur diskriminering, främlingsfientlighet och rasism på flera håll 

visats förekomma, framförallt mot barn till etniska minoriteter och mot barn som är flyktingar 

och asylsökande, vilket gör principen extra viktig i sammanhanget.
44

  

 

3.2.2 Principen om barnets bästa 

Principen om barnets bästa, som återfinns i art. 3
45

 är likt art. 2 en av konventionens 

grundprinciper som gäller alla barn inom ett land, och det ska följaktligen inte spela någon 

roll om barnet räknas som exempelvis flykting eller asylsökande. Begreppet är utan tvekan 

komplext och det finns därför ett krav på att det alltid ska tolkas individuellt för varje barn 

och från fall till fall.
46

 Vad som kan sägas är dock att principen kräver att alla beslut som 

fattas av myndigheter eller rättsväsende, i alla fall som rör barn, ska göra detta med barnets 

bästa i åtanke, satt i främsta rummet. Detta ska gälla även när andra intressen väg emot 

principen, och formuleringen ska syfta till en särställning gentemot andra övervägande, 

motiverad av den utsatta position barn redan befinner sig i. Den överhängande risken att barns 

speciella situation och intressen förbises om inte principen beaktas, leder således till att 

varken direkta eller indirekta beslut som kan påverka ett barn negativt får fattas, något som 

också kan kräva aktiva åtgärder av staten.
47

  

Då det kommer till asylsökande barn, är principen alltså särskilt viktig och måste 

noga beaktas under hela asylprocessens gång. Extra mycket vikt måste också läggas vid 

principen då det kommer till ensamkommande barn i asylprocesser. En utredning här måste 

alltid vägledas av barnets speciella skyddsbehov, och ska därför anpassas på ett speciellt sätt 

till förmån för barnets välbefinnande. Processen ska således vara utarbetad på ett sådant sätt 

                                                           
44

 Committee on the Rights of the Child, 51
th

 session. Consideration of reports submitted by State Parties under 

article 44 of the Convention. Concluding observations: Sweden. UN Doc. CRC/C/SWE/CO/4, 2 June 2009, 

punkt 25 
45

 Barnkonventionen, art. 3 stipulerar att; ”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller 

privata institutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i 

främsta rummet.” 3.2 och 3.3 i samma artikel utvecklar sedan att konventionsstaterna också åtar sig att vidta alla 

lämpliga åtgärder för att tillförsäkra barnet sådant skydd, samt att fastställa att alla institutioner som ansvarar för 

vård eller skydd av barn också uppfyller dessa fastställda normer.  
46

 Committee on the Rights of the Child. General Comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or 

her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para.1). UN Doc. CRC/C/GC/14, 29 May 2013, s. 10 
47 Ibid, s. 5 f., 11 
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att den både är vetenskapligt säker och genomförs i en trygg miljö, och detta av personal som 

har extra kunskap om barnets speciella status.
48

 

Principen finns inte bara i barnkonventionen, utan är också införd i flera svenska 

lagar. Studier som gjort under de senaste åren visar dock på att även om principen både 

genom nationella och internationella överenskommelser ska följas, finns det alltför många 

ärenden där principen frångås eller inte ges tillräcklig vikt, och detta speciellt i fall som rör 

asylprocesser av olika slag.
49

 Det är exempelvis så att trots att principen ska vara ledande för 

Migrationsverket i beslut i ärenden som rör barn
50

, så vägs detta ofta mot andra ledande 

principer, så som exempelvis den om reglerad invandring.  

Principen ska även gälla i andra rättighetsfrågor som konventionen behandlar, 

exempelvis den rätten till familj, att inte hållas åtskild från sina föräldrar
51

 och flyktingbarnets 

speciella rätt till skydd.
52

 Den blir därmed aktuell i fall som rör exempelvis 

familjeåterförening och i de fall asylsökande barn kommer i kontakt med olika former av 

samhällsvård, exempelvis i samarbete med socialtjänsten. Även här visar dock studier och 

rapporter på att principen inte självklart är något som fullt beaktas eller ges den tyngd den 

skulle behöva. Det har till exempel visat sig att det finns stora olikheter i hur principen både 

utreds och tillämpas i exempelvis boendefrågor och i familjehemsplaceringar för 

ensamkommande barn.
53

 Gemensamt för tidigare kartläggningar som gjorts på området
54

 

tycks vara att det finns en brist i hur principen i den svenska rätten, och i den rättstradition 

som används i Sverige, räcker till i olika bedömningar, speciellt då den ställs emot andra lagar 
                                                           
48

 Committee on the Rights of the Child, 39
th

 session, General Comment No. 6 (2005) Treatment of 

unaccompanied and separated children outside their country of origin. UN Doc. CRC/GC/2005/6, 1 September 

2005, punkt 20 
49

 Committee on the Rights of the Child, 51
th

 session. Consideration of reports submitted by State Parties under 

article 44 of the Convention. Concluding observations: Sweden. UN Doc. CRC/C/SWE/CO/4, 2 June 2009, 

punkt 27. Se också hur problematiken med barnets bästa uppmärksammats i media de senaste åren i exempelvis 

fallet med Haddile; Åhlund, Agneta. och Dahlin, Elisabeth. Barnens bästa väger alltför lätt. Brännpunkt/SvD 

Opinion. Svenska Dagbladet. 2012-09-25. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/barnets-basta-vager-alltfor-

latt_7526468.svd (Hämtad: 2014-03-24) 
50

 Utlänningslag (2005:716) 1 kap. 10 § 
51

 Barnkonventionen, art. 9 
52

 Ibid. art. 22 
53

 Se exempelvis utredning gjort av Rädda Barnen med hänvisning till relevanta domar för rättsutvecklingen 

angående familjeåterförening från bland annat Migrationsöverdomstolen i; Familjeåterförening – en 

(o)möjlighet? Nulägesrapport 2013. Rapport/Rädda Barnen, Rådgivningsbyrån, Sociala Missionen och Röda 

Korset, 2013och Rädda Barnens tilläggsrapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter angående Sveriges 

femte rapport. Rapport/Rädda Barnen, 2014, s. 16. För kartläggning av asylsökande barn i samröre med 

socialtjänsten; Backlund, Åsa. och Malmsten, Jenny. Barnets bästa? En studie om asylsökande barn i 

socialtjänstens barnavård. Rapport/UNICEF Sverige, 2013. Boendefrågor rörande ensamkommande barn 

behandlas exempelvis i; Broman, Åsa. De osynliga barnen. Rapport om ensamkommande barn och deras boende 

under asylprocessen. Rapport/UNICEF Sverige, 2010 
54

 Se framförallt Rädda Barnens kartläggning; Juhlén, Karin. Barns egna asylskäl. Rapport/Rädda Barnen, 2003 

och Rimsten, Eva. Barns egna asylskäl. Uppföljande kartläggning 2005. Rapport/Rädda Barnen och 

Rådgivningsbyrån, 2005 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/barnets-basta-vager-alltfor-latt_7526468.svd
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/barnets-basta-vager-alltfor-latt_7526468.svd
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och regler. I fråga om just asylprocessen och beslut som rör uppehållstillstånd, har enskilda 

studier även visat på att det främst är i avslagsbeslut principen förekommer. Detta enligt 

studierna ofta som ett sätt att visa på att barnet fått en individuell utredning men att det inte i 

många fall läggs någon vikt vid den i chansen till att få uppehållstillstånd, där prövningen till 

största del fortfarande baseras andra grunder.
55

 Det kan därför anses tveksamt om principen 

egentligen lett till någon förändring vid prövningen i asylbeslut, och om Sverige med detta 

lever upp till sina åtaganden enligt barnkonventionen. Vad som däremot tycks finnas, är en 

utvecklad rättviseproblematik som leder till att barns rättigheter i förhållande till principen om 

barnets bästa, alltför ofta försummas till förmån för andra regleringar.
56

 

 

3.2.3 Rätten att höras 

Nära kopplad till både principen om icke-diskriminering och principen om barnets bästa är 

rätten att för varje barn få uttrycka sin mening och att få höras i alla frågor som rör barnet 

själv, något som i art. 12
57

 i barnkonventionen fastslås som ytterligare en grundläggande 

princip. Kopplingen mellan art. 12 och föregående artiklar ter sig vara att varken barnets bästa 

eller en garanti för att barnet inte diskrimineras enligt konventionsrättigheterna, är möjlig om 

inte barnet har rätt att komma till tals. Art. 12 kan därför sägas vara metoden för att de båda 

tidigare artiklarna överhuvudtaget ska kunna uppnås och förverkligas. På samma sätt kan även 

principen om barnets bästa sägas förstärka funktionaliteten av art. 12, då den främjar barns 

grundläggande roll i alla beslut som rör dem.
58

 Artikeln lägger således stor vikt vid att 

understryka barnets ställning som självständig individ, med egna åsikter, idéer och behov, 

men även att dessa åsikter också ska tillskrivas betydelse i domstolsförfarande och i formella 

                                                           
55

 Detta baserat på studier av Anna Lundberg, jur. kand. och fil dr. i etnicitet på uppdrag av Malmö Högskola 

och BRIS, se; Lundberg, Anna. Principen om barnets bästa i asylprocessen – ett konstruktivt verktyg eller 

kejsarens nya kläder? Rapport/Malmö Högskola, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and 

Welfare (MIM) och BRIS, 2009, s. 54 ff., 66f., 70ff., 83 f. och Lars Olsson på uppdrag av Rädda Barnen, se; 

Olsson, Lars. Nytt system, gamla brister? Barns egna asylskäl efter ett år med den nya instans- och 

processordningen. Rapport/Rädda Barnen, 2008, s. 41 ff., 65 ff. 
56

 Även juristen Eva Nilssons doktorsavhandling behandlar problematiken kring principen om barnets bästa i 

svensk rätt vidare, se; Nilsson, Eva. Barn i rättens gränsland. Om barnperspektiv vid prövning om 

uppehållstillstånd. Diss., Umeå Universitet, Iutus Förlag AB, 2007, exempelvis; 195 ff., 233 f., 245 f. 
57

 Art. 12 i barnkonventionen framhåller att; ”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att 

bilda egna åsikter har rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall 

tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.” Och 12.2 fastställer vidare att; ”För detta 

ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare eller ett 

lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- 

och administrativa förfaranden som rör barnet.” 
58

 Committee on the Rights of the Child, 51
th

 session. General Comment No. 12 (2009) The right of the child to 

be heard. UN Doc. CRC/C/GC/12, 1 July 2009, punkt 70-74 
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beslut bland myndighetsaktörer. Barnet ska alltså ha möjlighet, men inte tvingas till, att höras 

i alla förfaranden som på något sätt kan röra barnets situation.
59

  

Studier visar att barns möjlighet att höras i ärenden som rör de själva tydligt 

förbättras de senaste åren i jämförelse med hur situationen såg ut för bara tio år sedan.
60

 Det 

finns dock fortfarande tecken på att systemet för att kunna garantera rätten till att få höras för 

ett barn brister och beror mycket på var i landet barnet befinner sig och i vilken instans frågan 

gäller.
61

 När det kommer till marginaliserade grupper i samhället, så som asylsökande barn, 

framkommer det ett barns rätt att höras kan innebära ett krav på att aktiva åtgärder tas av 

staten
62

 och när barnen är ensamkommande är blir kopplingen till art. 13
63

 extra viktig. 

Barnkonventionens art.13 framhåller barnets rätt till information, något som kan te sig extra 

viktig för just ensamkommande barn för att få barnen att förstå vilka deras rättigheter är och 

vilken hjälp som går att få. 

Genom rapporter och studier som gjorts under de senaste åren visar det sig att trots 

att situationen på många sätt kan anses vara bättre än för några år sedan, finns det fortfarande 

problem. Ofta tycks problemen bottna i att barn upplever att trots att de kanske fått chansen 

till att fått uttrycka sig, i slutändan ändå inte blir lyssnade på då de åsikter och uppfattningar 

de framför inte ges någon tyngd. Detta exempelvis i fall rörande mottagande på 

Migrationsverket som inte bemötts av personal med kunskap om just barns rättigheter eller att 

det ensamkommande barnet känner att det saknar makt över sitt eget liv exempelvis i val av 

god man.
64

 Ett annat vanligt förekommande problem som visas i studierna är det faktum att 

barns egna asylskäl inte uppmärksammas då de är en del av en familj och då asylärendet 

sådana fall istället behandlas som en enhet. Att uppmärksamma barns egna asylskäl är viktigt, 

och att dessa inte utreds på samma sätt som vuxnas, eller då det är fråga om handläggning av 

                                                           
59

 Juhlén, Karin. Särtryck ur handbok om Barnkonventionen. UNICEF Sverige, 2008, s. 34 f. 
60

 Jämför exempelvis Rädda Barnens kartläggning från 2003 med den som gjordes 2008 i; Juhlén, Karin. Barns 

egna asylskäl. Rapport/Rädda Barnen, 2003 respektive i; Olsson, Lars. Nytt system, gamla brister? Barns egna 

asylskäl efter ett år med den nya instans- och processordningen. Rapport/Rädda Barnen. För vidare läsning med 

bland annat hänvisning till vägledande beslut i ärendet från högre instanser se även; Lundberg, Anna. Principen 

om barnets bästa i asylprocessen – ett konstruktivt verktyg eller kejsarens nya kläder? Rapport/Malmö 

Högskola, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) och BRIS, 2009, s. 58 f. 
61

 Committee on the Rights of the Child, 51
th

 session. Consideration of reports submitted by State Parties under 

article 44 of the Convention. Concluding observations: Sweden. UN Doc. CRC/C/SWE/CO/4, 2 June 2009, 

punkt 29 
62

 Committee on the Rights of the Child, 51
th

 session. General Comment No. 12 (2009) The right of the child to 

be heard. UN Doc. CRC/C/GC/12, 1 July 2009, punkt 123-124 
63

 Barnkonventionen, art. 13 
64

 Se exempelvis UNICEF:s rapport om asylsökande barns upplevelser; Larsson, Nina. Lyssna på oss! Rapport 

om barns upplevelser som asylsökande i Sverige. Rapport/UNICEF Sverige, 2007, s. 8 ff., och vidare i; 

Lundberg, Anna. Principen om barnets bästa i asylprocessen – ett konstruktivt verktyg eller kejsarens nya 

kläder? Rapport/Malmö Högskola, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) och 

BRIS, 2009, s. 64 
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ärenden som gäller familjer, ofta förbigås och tillmäts liten, eller i vissa fall ingen betydelse i 

frågan är ett tydligt problem.
65

 

Ett viktigt steg för att utöka rätten för barn att komma till tals togs då FN:s 

Generalförsamling 2011 antog ett tredje tilläggsprotokoll till barnkonventionen.
66

 Detta ger 

barn möjlighet att direkt framföra klagomål till FN:s Barnrättskommitté, något som på många 

sätt kan sägas förstärka vikten av rättigheten som framhålls i art. 12. Protokollet trädde i kraft 

i april 2014, men Sverige har ännu inte ratificerat det. Det finns idag inte någon instans för 

barn att vända sig till om man upplever att ens rättigheter har blivit kränkta. För att stärka 

barns rätt att höras, och därmed barns rättigheter överlag menar flertalet 

barnrättsorganisationer att en ratificering av protokollet kan vara viktig.
67

 

  

                                                           
65

 Ibid. s. 60 och Rädda Barnens tilläggsrapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter angående Sveriges 

femte rapport. Rapport/Rädda Barnen, 2014, s. 15 f.  
66

 Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure. New York:19 

December 2011, UN Doc. A/RES/66/138 
67

 Se exempelvis Barnombudsmannens rekommendationer på; Barnombudsmannens tilläggsrapport till FN:s 

kommitté för barnets rättigheter angående Sveriges femte periodiska rapport 2014-03-01. 

Rapport/Barnombudsmannen, 2014, s. 9 och hur protokollet uppmärksammats massmedialt på; Ge barn rätt att 

överklaga internationellt. Brännpunkt/SvD Opinion. Svenska Dagbladet. 2012-05-27 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ge-barn-ratt-att-overklaga-internationellt_7232741.svd (Hämtad: 2014-

03-22) 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ge-barn-ratt-att-overklaga-internationellt_7232741.svd
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4. Relevanta regelverk 

Barns rättigheter i asylprocessen kommer till uttryck på olika sätt med tanke på Sveriges 

internationella åtaganden och ratificering av internationella traktat. Både internationellt och 

regionalt inom Europa kan det sägas finnas ett allmänt utarbetat stöd för både barns 

rättigheter, såväl som för den rätt flyktingar har.  

4.1 Internationell rätt 

4.1.1 Flyktingkonventionen 

De allra mest basala principer och kriterier för flyktingskap återfinns i FN:s 

Flyktingkonvention från 1951
68

 och dess tilläggsprotokoll. Sverige,
69

 likt 144 andra parter har 

ratificerat konventionen
70

 och är därigenom bundet till den. Konventionen definierar i sin 

första artikel
71

 när en person ska betraktas som flykting, en status som alltid måste respekteras 

i varje land personen befinner sig i. Om man räknas som flykting har man även vissa 

rättigheter, och till dess att ett officiellt beslut tagits om man lever upp till de kriterier som 

krävs eller inte, måste alltså dessa rättigheter beaktas. För flyktingstatus existerar inget 

ålderskrav, vilket gör att både barn och vuxna kan sägas erhålla statusen.  

 En av de viktigaste grundreglerna i konventionen återfinns i art. 33,
72

 och behandlar 

den så kallade ’non-refoulement’ principen, som stipulerar kravet på att inte sända personer 

till ett land där det finns hot mot denna persons liv eller säkerhet.
73

 

 

                                                           
68

 Convention relating to the Status of Refugees. Geneva; 28 July 1951, 189 UNTS 137, härefter 

’flyktingkonventionen’. Konventionens tillkomst baseras till stor del på ett försök att komma till rätta med de 

flyktingproblem som uppstått i Europa efter andra världskriget. 1967 års tilläggsprotokoll gjorde konventionen 

gällande för alla flyktingar. 
69

 SÖ 1954:55 Konvention angående flyktingars rättsliga ställning. Genève; 28 juli 1951 
70

 För lista på alla stater som hittills ratificerat flyktingkonventionen, se; 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsII.aspx?&src=UNTSONLINE&mtdsg_no=V~2&chapter=5&Temp=mt

dsg2&lang=en (Hämtad: 2014-03-12) 
71

 Flyktingkonventionen, art. 1.2 “As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to well-

founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or 

political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to 

avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of 

his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to 

it [...]” 
72

 Ibid. art. 33; “Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever to the 

frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, 

membership of a particular social group or political opinion [...]” 
73

 Denna princip kan också sägas gå in i flera andra konventioner, exempelvis i FN:s konvention mot tortyr och i 

Europakonventionen. Förbudet mot tortyr är en så kallad jus cogens regel, dvs. absolut och bindande för alla 

stater. FN definierar non-refoulment principen i art. 3.1 i; Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman 

or Degrading Treatment or Punishment. New York: 10 December 1984 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsII.aspx?&src=UNTSONLINE&mtdsg_no=V~2&chapter=5&Temp=mtdsg2&lang=en
https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsII.aspx?&src=UNTSONLINE&mtdsg_no=V~2&chapter=5&Temp=mtdsg2&lang=en
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4.1.2 Europakonventionen 

I Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, återfinns i art. 3
74

 ett förbud 

mot tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling och praxis har fastslagit att detta även 

innebär ett förbud mot att skicka personer till platser där de också riskerar att utsättas för 

detta, något som går väl ihop med flyktingkonventionens grundprinciper. 

Då det kommer till skyddet för barns rättigheter, ska barnkonventionen gälla för alla 

parter som ratificerat Europakonventionen.  Även om Europadomstolen traditionellt inte 

använt sig av barnkonventionen som sådan, finns det flertalet domar som tydligt ligger i linje 

med de grundläggande principerna. Användningen av konventionen i domskälen, sker ofta för 

att säkerhetsställa att domstolens beslut reflekterar normerna i konventionstexten, och i 

vägledande praxis föreskrivs det faktum att alla stater bör sträva efter att etablera 

förverkligandet av konventionen.
75

 Europadomstolen erkänner dock inte fall endast 

grundande på kränkning av artiklar i barnkonventionen, om inte också dessa artiklar också 

återfinnas i den egna konventionstexten. Europadomstolen och den rättspraxis som där följer 

kan dock fortfarande ses som ett viktigt instrument för legitimitet och vägledning till skydd 

för barns rättigheter i hänvisningen till artiklar i barnkonventionen i egna domslut.
76

 

4.1.3 EU-rätt 

En harmonisering av den europeiska asyl- och migrationspolitiken har länge varit ett av de 

viktigaste målen för EU. I samband med införandet av det så kallade skyddsgrundsdirektivet
77

 

2004 fastslogs exempelvis gemensamma regler för alla EU:s medlemsstater om vilka kriterier 

som måste uppfyllas för att en person ska räknas som flykting eller skyddsbehövande. 

Direktivet ska ses som ett minimikrav,
78

 och är sedan 2010 inkorporerat i svensk lagstiftning, 

vilket främst märks i utlänningslagen.  

 Rörande barns rättigheter inom EU bör det vara viktigt att påpeka att 

barnkonventionen är ratificerad av alla medlemsländer, vilket också gör att den ska ses som 

                                                           
74

 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Rome: 4 November 1950. ETS 

No.: 005, art. 3 stadgar att; “No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or 

punishment.” 
75

 Sahin v. Germany, No. 30943/96, 8 July 2003, ECHR Doc. para. 39 
76

 För vidare diskussion om relationen mellan Europakonventionen och Barnkonventionen se; van Bueren, 

Geraldine. Child rights in Europe. Convergence and divergence in judicial protection. Strasbourg: Council of 

Europe Publishing, 2007, s. 18 f. 
77

 Council Directive 2004/83/EC on minimum standards for the qualification and status of third country nationals 

or stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international protection and the content of the 

protection granted. Luxembourg: 29 April 2004 
78

 Ibid. art. 3; ”Member States may introduce or retain more favourable standards for determining who qualifies 

as a refugee or as a person eligible for subsidiary protection, and for determining the content of international 

protection, in so far as those standards are compatible with this Directive.” 
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vägledande vid implementeringen av EU rättsliga regler över hela Europa. Barns rättigheter 

tillhör också de fundamentala rättigheter framlagda i exempelvis Stadgan om de 

grundläggande rättigheterna
79

 som förankrar en rad rättigheter till EU-lagstiftningen. EU som 

förbund har inte kompetens under dessa, men det finns fortfarande ett krav på att respektera 

dem, och ett krav på skydd för barns välmående framkommer här i art. 24.
80

 

4.2 Svensk rätt 

Barnets grundläggande rättigheter går i Sverige främst att hitta i föräldrabalken
81

där det slås 

fast att barn har rätt till omvårdnad och trygghet, samt att barn ska beaktas med aktning för sin 

person. Då det i början av 2011 trädde i kraft en ny, reformerad version av den svenska 

grundlagen, regeringsformen, infördes det också här i en ny bestämmelse rörande barn och 

barns status.
82

 Förutom det stöd som redan fanns sedan tidigare, ansågs det att ett 

förtydligande över hur det allmänna ska verka för barns rätt var nödvändigt, och att detta 

också var något som låg i linje med Sveriges åtagande enligt barnkonventionen. Regeringen 

påpekade dock att detta inte på något sätt åsyftade att stödet för barns rättigheter var svagt 

eller otillräckligt som det var, utan att barns individuella rättigheter i allt väsentligt fortfarande 

är skyddade på samma sätt som vuxnas. En ytterligare markering för allmänhetens skyldighet 

gentemot barn skulle dock kunna komma att få betydelse för den politiska utvecklingen.
83

 

 Under de senaste åren har det även skett ändringar som rör asylprocessen, med både 

en ny utlänningslag
84

 och nya instans- och processordningar. Det hade länge 

uppmärksammats problem i den tidigare ordningen, och kritiken handlande bland annat om att 

insynen, både från allmänhet och från berörda parter var alldeles för dålig och att det heller 

inte hölls muntliga förhandlingar i den mån det krävdes. En större öppen- och tydlighet samt 

att beslut skulle få möjlighet till domstolsprövning ansågs därför vara nödvändigt för att öka 

rättssäkerheten.
85

 2006 trädde den nya instans- och processordningen i kraft och även en ny 

utlänningslag kom att ersätta den tidigare från 1989. Vid införandet betonades tydligt vikten 
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 Charter of Fundamental Rights of the European Union. Nice: 18 December 2000, (2000/C 364/01) 
80

 Ibid. Se art. 24.1 där både kravet på att barn ska få höras, samt att barnets bästa ska beaktas framkommer; 

”Children shall have the right to such protection and care that is necessary for their well-being. They may 
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 6 kap. 2 § Föräldrabalk (1949:381) 
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 1kap. 2 § 5st Regeringsform (1974:152) framhåller att; ”Det allmänna ska verka för att alla människor ska 
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 Prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag. Stockholm: Justitiedepartementet, s. 186 f. 
84

 Utlänningslag (2005:716), härefter UtlL. 
85

 Prop. 2004/05:170 Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden. Stockholm: 

Utrikesdepartementet, s. 105 f. 
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av att prövningen för utlänningsärenden ska ligga i första instans hos Migrationsverket
86

, och 

kravet på möjlighet till domstolsprövning gjorde att den tidigare utlänningsnämnden lades ner 

och istället ersattes av tre Migrationsdomstolar, idag fyra, som finns i Stockholm, Göteborg, 

Malmö och Luleå. Också inslaget av muntlig förhandling skulle bli större än det tidigare varit, 

något som kan få stor betydelse för enskilda förhandlingar och i den mån parter kan få komma 

till tals i olika delar av processen. Det betonades dock att även om inslaget av muntlig 

förhandling skulle bli större, måste denna del alltid regleras av och mätas mot kravet på en 

snabb handläggning till förmån för vikten av en effektiv rättegång.
87

 

4.2.1 Uppehållstillstånd 

I samband med inkorporeringen av EU:s skyddsgrundsdirektiv, samt asylprocedursdirektivet
88

 

2010 reviderade och anpassades den svenska lagstiftningen till den status regleringen krävde. 

Idag bygger alltså utlänningslagen och dess regler för flykting- och skyddsstatus samt kraven 

för uppehållstillstånd på detta, men Sverige har även ytterligare en skyddsgrund som inte 

täcks av direktivet, utan istället grundar sig i tidigare svensk lagstiftning. 

 Det finns tre huvudsakliga skyddsgrunder en vuxen, såväl som ett barn, kan åberopa 

för att få uppehållstillstånd i Sverige. Enligt 4 kap. 1 § UtlL
89

 kan man för det första åberopa 

att man är flykting, enligt en definition som på många sätt liknar den som återfinns i FN:s 

flyktingkonvention. Det ska här finnas en välgrundad anledning att tro att man vid ett 

återvändande till det land man är medborgare i skulle utsättas för hot om liv och säkerhet. Om 

man inte anser sig vara flykting kan man åberopa att man ska anses som alternativt 

skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § UtlL,
90

 och att det här finns grundad anledning till att anta 

att ett återvändande till hemlandet skulle kunna leda till liknande skäl som för flyktingen. 

Ytterligare en skyddsgrund går att hänvisa till, nämligen den som övrigt skyddsbehövande i 
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 Ibid. s. 153 
87

 Ibid. s. 130 f. 
88

 Council Directive 2005/83/EC on minimum standards on procedures in Member States for granting and 

withdrawing refugee status. Brussels: 1 December 2005, angående hur bestämmelserna som förekommer i 

skyddsgrundsdirektivet ska gå till.  
89

 Med flykting avses i kap 4. 1 § UtlL den som; ”befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, 

därför att han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller 

politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, 

och – inte kan, eller på grund av fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd.” 
90

 Som alternativt skyddsbehövande åberopas att man befinner sig utanför hemlandet på grund av att; ”det finns 

grundad anledning att anta att utlänningen vid ett återvändande till hemlandet skulle löpa risk att straffas med 

döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning, eller som civilperson löpa en allvarlig och personlig risk att skadas på grund av urskillningslöst 

våld med anledning av en yttre eller inre väpnad konflikt och – utlänningen inte kan, eller på grund av sådan risk 

som avses i punkt 1 inte vill, begagna sig av hemlandets skydd.” Detta i enlighet med 4 kap. 2 § UtlL. 
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enlighet med 4 kap. 2a § UtlL.
91

 För att kunna åberopa någon av dessa grunder räcker det med 

att landets myndigheter inte kan garantera och antas erbjuda den sökande trygghet mot att 

utsättas för sådana risker, och med blir det också tydligt att det inte är landets egna 

myndigheter som alltid är ansvariga för utsättandet. Den som vid prövning anses erhålla 

någon av dessa skyddsgrunder har rätt till att få permanent uppehållstillstånd, eller 

uppehållstillstånd som gäller i minst tre år.
92

 

 Det finns ytterligare ett sätt att få sin ansökan om uppehållstillstånd beviljad. Vid en 

sammantagen bedömning av en persons situation kan det anses föreligga synnerligen 

ömmande orsaker i enlighet med 5 kap. 6 § UtlL. Man gör då en helhetsbedömning där 

personens anpassning till Sverige, hälsotillstånd och situation i hemlandet beaktas. Barn ska 

här beviljas uppehållstillstånd även om omständigheterna som kommer fram inte har den 

tyngd som krävs för ett tillstånd för vuxna.
93

 När det gäller synnerligen ömmande 

omständigheter för just barn är kanske dock en lagändring på väg. Förslaget som lagts fram 

vill justera kravet till särskilt ömmande, framförallt för att säkerhetsställa att principen om 

barnets bästa beaktas. Med ett tydligare barnperspektiv syftar förändringarna till att 

möjliggöra för att fler barn ska kunna omfattas av kravet, men också för att underlätta 

bedömningarna.
94

 Uppehållstillstånd kan även ges på grund av anknytnings skäl i enlighet 

med 5 kap. 3§ UtlL, exempelvis till barn som har en förälder som beviljats uppehållstillstånd i 

Sverige. 

4.2.2 Proceduren 

Det är Migrationsverket som första instans prövar ansökningar om uppehållstillstånd, både för 

barn och vuxna, och det är också här det redogörs på vilken skyddsgrund personen i fråga vill 

åberopa. Barn, exempelvis ensamkommande, räknas som part i migrationsprocessen, men har 

inte någon processbehörighet
95

, vilket gör att juridiska ombud, så kallade offentliga biträden 

är de som ansöker om uppehållstillstånd för barnet. Ansökan handläggs sedan, något som i 

ärenden som rör barn ska ske inom tre månader. Enligt den så kallade 
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 4 kap. 2a § UtlL definierar att en person befinner sig utanför sitt hemland och; ”behöver skydd på grund av en 

yttre eller inre väpnad konflikt eller som på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet känner välgrundad 

fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp, eller – inte kan återvända till sitt hemland på grund av 

miljökatastrof.” 
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 5 kap. 1 § UtlL om rätt till uppehållstillstånd.  
93

 5 kap. 6 § UtlL, andra stycket rör barn.  
94

 Ds 2014:5 Särskilt ömmande omständigheter. Stockholm: Justitiedepartementet 
95

 Se exempelvis överläggningen i; Prop. 2004/05:136 Stärkt skydd för ensamkommande barn. Stockholm: 

Justitiedepartementet, s. 44 f. Detta konstateras också vidare i MIG 2009:17 och MIG 2010:4. 
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Myndighetsförordningen
96

 krävs det av myndigheter att dess anställda har kunskap om målen 

för verksamheten, något som här kan sägas behandla kravet på att barn har rätt till en 

handläggare med speciell kunskap om just barn och dess speciella behov och status. Det står 

också klart att någon form av muntlig handläggning måste äga rum om det inte är uppenbart 

att uppehållstillstånd ska beviljas.
97

 

Om ett barn kommer ensamt till Sverige, och uppfyller kraven för att räknas som 

ensamkommande
98

 tilldelas barnet genom ansökan av Migrationsverket och socialnämnden i 

den kommun som barnet vistas i
99

, en god man
100

 som i vårdnadshavares ställning ansvarar 

för barnets personliga angelägenheter. Asylsökande barn har också rätt till hälso- och 

sjukvård,
101

 och samma rätt gäller även till utbildning, skola och skolbarnomsorg.
102

 Vid ett 

avvisnings- eller utvisningsbeslut
103

 från Migrationsverket har varje sökande, även barn med 

hjälp av sitt juridiska ombud, rätt att överklaga till Migrationsdomstolen, och vidare som sista 

instans även till Migrationsöverdomstolen.
104

 

 Den under de senaste åren så uppmärksammade Dublinförordningen reglerar i vilken 

medlemsstat inom EU en asylsökande måste ansöka om asyl i. Uppehållstillstånd ges inte i 

Sverige i enlighet med förordningen om den asylsökande exempelvis redan ansökt om asyl i 

ett annat EU-land och det blir då detta land som har ansvar för prövningen. Syftet med 

förordningen ligger i begäran om en snabb asylprocess och kontrolleras idag exempelvis med 

hjälp av fingeravtryck.
105

 Dublinförordningen har starkt kritiserats ur ett barnrättsligt 
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 8.2 § Myndighetsförordning (2007:515) 
97

 von Schéele, Eva. och Strandberg, Ingemar. Ensamkommande barns rätt. En vägledning för den gode mannen, 

kommunen m.fl. 2.1 uppl. Stockholm: Nordstedt Juridik AB, 2013, s. 15 f. 
98

 1 § lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 
99

 3 § lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn 
100

 Ibid. 2 §; ”om barnet vidankomsten till Sverige är skilt från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen 

person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, skall överförmyndaren förordna en god man att i 

vårdnadshavares och förmyndares ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess 

angelägenheter […]”  
101

 Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. 
102

 Lagen som reglerar mottagande av asylsökande ändrades 2014 för att skapa bättre förutsättningar för 

mottagandet av ensamkommande barn. Ändringen innebar att Migrationsverket nu har möjlighet att anvisa 

barnen till kommuner som inte har någon överenskommelse om mottagande, eller som i Migrationsverkets syn 

inte tar emot tillräckligt med barn, ett beslut som inte går att överklaga. Se prop. 2012/13:162 Kommunalt 

mottagande av ensamkommande barn. Stockholm: Justitiedepartementet 
103

 Avvisning och utvisningsbeslut regleras i 8 kap. UtlL 
104

 Sista instansen för migrations- och utlänningsmål är Migrationsöverdomstolen som endast tar upp som kan 

vara viktiga för den fortsatta rättstillämpningen och praxis eller om det föreligger synnerliga skäl för en 

prövning. Se vidare von Schéele, Eva. och Strandberg, Ingemar. Ensamkommande barns rätt. En vägledning för 

den gode mannen, kommunen m.fl. 2.1 uppl. Stockholm: Nordstedt Juridik AB, 2013, s 17 f. 
105

 Regulation (EU) No 604/2013 of the European Parliament and of the Council establishing the criteria and 

mechanism for determining the Member State responsible for examining an application for international 

protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person (recast). Brussels: 

26 June 2013. För en sammanfattning av de viktigaste reglerna se Migrationsverkets hemsida; 
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perspektiv då det har ansetts att den bland annat inte tar hänsyn till principen om barnets 

bästa. Detta framförallt i fall där barn skickats tillbaka till länder vari ett ordnat mottagande 

kan inte kunnat garanteras eller säkerhetsställas, och baserat på det faktum att barnet vid 

avvisningsbeslut inte har tillgång till något offentligt biträde. Från och med januari 2014 

gäller en ny, reviderad version av förordningen.
106

 

4.2.3 Rätten till icke-diskriminering 

Under 2009 trädde en ny diskrimineringslag
107

 i kraft i Sverige, vilken sammanfogade och 

ersatte en rad andra tidigare lagar, samtidigt som Diskrimineringsombudsmannen
108

 som 

myndighet inrättades. Lagen är idag den huvudsakliga lag som reglerar på vilka grunder en 

person kan hävda att den blivit utsatt för både direkt och indirekt diskriminering. I samband 

med införandet av lagen blev ålder en ny diskrimineringsgrund, på inrådan från bland annat 

Barnombudsmannen och Socialstyrelsen, och kan idag därför sägas omfatta både barn och 

ungdomar, och därmed vara viktig i sammanhanget.
109

 2013 utvidgades lagen ytterligare, och 

tillämpas idag på många olika områden i samhället som kan vara relevanta ur ett 

barnrättsperspektiv, exempelvis inom skola och utbildning, inom socialtjänsten och inom 

sjukvården.
110

 Trots införandet av den nya lagen menar dock flera barnrättsorganisationer att 

den fortfarande inte är tillräcklig, framförallt i den mån den inte anses vara tydlig nog då den 

inte uttryckligen omfattar samtliga diskrimineringsgrunder som återfinns i barnkonventionens 

art. 2.
111

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
http://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6313f31/1381926474492/dublinforordningen_

sv.pdf (Hämtad: 2014-03-22) 
106

 Beslut om avvisning eller utvisning av ett ensamkommande barn får inte verkställas om det inte kan 

garanteras att barnet tas emot av en familjemedlem, förmyndare eller annan lämplig mottagarenhet i enlighet 

med 12 kap. 3 a § UtlL Lag (2012:129). 
107

 Diskrimineringslag (2008:567) 1 kap. 4 § listar de diskriminerings grunder som avses med lagen och 1 kap. 1 

§ framhåller lagens ändamål på följande sätt; ”Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på 

andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.” 
108

 Se Diskrimineringsombudsmannens hemsida för vidareinformation om arbetsområden på; 

http://www.do.se/sv/Om-DO/  
109 Se exempelvis prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering. Stockholm: Integrations- och 

jämställdhetsdepartementet, s. 129, och vidare på s. 497 där det betonas att; ”Diskrimineringsgrunden ålder är 

ny i svensk diskrimineringslagstiftning. Här avses en fysisk persons levnadsålder, räknad från hans eller hennes 

födelse. Därmed omfattas både ungdom och äldre utan att det finns vare sig en nedre eller övre åldersgräns.” 
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 2 kap. 5, 7 och 14 §§ Diskrimineringslag (2008:567) 
111

 Rädda Barnens tilläggsrapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter angående Sveriges femte rapport. 

Rapport/Rädda Barnen, 2014, s. 13 

http://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6313f31/1381926474492/dublinforordningen_sv.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6313f31/1381926474492/dublinforordningen_sv.pdf
http://www.do.se/sv/Om-DO/
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4.2.4 Principen om barnets bästa 

Precis som med principen om icke-diskriminering, går principen om barnets bästa att finna i 

flera olika lagar i Sverige,
112

 och måste därmed uppmärksammas i flera områden. Begreppet 

har länge funnits i den svenska lagstiftningen, och kanske primärt för barn i asylprocesser är 

att principen även finns med i utlänningslagen. I den tidigare utlänningslagen
113

 återfanns 

principen som en portalparagraf i lagens inledning, utifrån vilken lagen i stort skulle tolkas 

igenom. Vid införandet av den nya utlänningslagen var detta något som ändrades, och hittas 

numera i en egen paragraf där det slås fast att fall som rör barn ska beaktas utifrån principen 

och beaktas under hela asylprocessen.
114

 I utlänningslagen har ett barnperspektiv i övrigt 

främst märkts i utformningen av skyddsgrunden synnerligen ömmande omständigheter, 
115

 där 

kraven på vilka omständigheter som kan ligga till grund för ett uppehållstillstånd inte är lika 

höga som för vuxna. Detta kan ses som ett försök att tydliggöra vad principen egentligen ska 

innebära, och är också något som leder till att barns egna asylskäl under denna skyddsgrund 

måste prövas enskilt, även om barnen är del av en familjeenhet. 

Principen om barnets bästa är i utlänningslagen införd med barnkonventionens art. 3 

som förebild och ska även beaktas i Migrationsverkets arbete. I förarbeten till den nya 

utlänningslagen framkommer det dock att det i utlänningsärenden ska ske en grundläggande 

avvägning mellan barns intressen och andra intressen, och att detta i vissa fall kan detta leda 

till att åtgärder som inte är förenliga med att barnets intressen kan komma att tas. Detta 

förklaras främst genom att sättet principen stipuleras på i barnkonventionen inte ger tillräcklig 

vägledning för en alltid korrekt tolkning av vad principen i grund och botten alltid innebär.
116

 

 Tolkningen av principen har sedan den infördes i svensk lag skiftat och beror till stor 

del på vilket område den ska användas på. Det framkommer dock att en tillfredsställande 

tolkning av underlag för att kunna avgöra detta bör vara en kombination och samlad 

helhetsbild av två olika perspektiv. Dels bör de beslutsfattare som är inblandade göra 

bedömningar baserat på erfarenhet eller forskning, exempelvis genom att rådfråga experter på 

exempelvis barnrättsfrågor. Det är dock också viktigt att det berörda barnet får komma till tals 
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 Principen om barnets bästa går exempelvis också att hitta i exempelvis; 6 kap. 2 § Föräldrabalk (1949:381), 1 

kap. 2 § Socialtjänstlag (2001:453) 1 § Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och 1 kap. 

10 § Skollag (2010:800) 
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 Utlänningslag (1989:529) 1 kap. 1 § 
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 5 kap. 6 § UtlL 
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 Prop. 1996/97:25 Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv. Stockholm: Utrikesdepartementet, under 

stycke 14, ’Barn’. 
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och uttrycka egna åsikter och preferenser om vad som skulle vara bäst för barnet i fråga, utan 

att påverkas alltför mycket av yttre omständigheter.
117

 

 

4.2.5 Rätten att höras 

Precis som med principen om barnet bästa fanns rätten för ett barn att höras med i tidigare års 

utlänningslag, men i samband med den nya lagens tillkomst 2005 fick också den, som ett led i 

att ge barnkonventionen ett större genomslag, ett tydligare anförande.
118

 Det finns likt rörande 

principen om barnets bästa en oklarhet i hur rätten att höras för ett barn egentligen ska 

regleras. Språkligt stämmer föreskriften i utlänningslagen väl med hur samma rättighet 

behandlas i barnkonventionen, men det klargörs exempelvis inte i vilka situationer barnet inte 

ska höras, då det är viktigt att komma ihåg att rätten att höras i asylärendet är just en rättighet 

och inte en skyldighet för barnet. I samband med handläggningen på Migrationsverket, och 

vidare i asylprocessen, begärs ett medgivande från barnets förälder eller vårdnadshavare, eller 

i fall med ensamkommande barn den gode mannens, för att höra barnet, varpå barnets ålder, 

mognad och psykiska hälsa ska tas i beaktning.
119

 

 I enlighet med 13 kap. 1 § i utlänningslagen
120

 får ingen avvisas utan att det 

förekommit en muntlig handläggning av asylärendet, och detta för att utredningen av ärendet 

ska ske på mest lämpliga sätt. I barns fall blir det extra viktigt då barn måste kunna få 

framföra egna asylskäl, utifrån den egna situationen, en direkt förlängning av principen om 

barnet bästa.  För att rätten att höras ska kunna tillfredsställas på ett riktigt sätt krävs även att 

andra rättigheter tillgodoses, exempelvis rätten till information och detta på ett språk barnet 

förstår.
121
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119
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stycket ’Utredning vid ansökan on uppehållstillstånd’. 
120
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Migrationsverket […]”  
121

 Här kopplas rätten att höras ihop med art. 13 i barnkonventionen om rätten till information. Rätten för barn att 

få höras finns även stadgad i exempelvis skollagen och socialtjänstlagen, där det påpekas att barn fritt ska få 

uttrycka sig i alla frågor som rör barnet och att detta även ska ges betydelse, se; 1 kap. 10.2 § Skollag (2010:800) 

och 11 kap. 10.1 § Socialtjänstlag (2001:453) 
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5. Rawls 

Det finns utan tvekan många skilda uppfattningar och förhållningssätt till rättvisa och dess 

innebörd. Många menar att den moderna debatten i ämnet i stort sett kan härledas till filosofen 

John Rawls och publiceringen av verket A Theory of Justice 1971.
122

 Rawls utvecklar här ett 

alternativ till den länge dominerande utilitaristiska teorin
123

 inom fältet för både moral- och 

politisk filosofi, om vad som skall räknas som rättvisa och vilka förutsättningar det finns för 

att uppnå ett rättvist samhälle. Rawls diskuterar främst social rättvisa, en form av rättvisa som 

föreställer samhällets grundläggande struktur genom att använda principer för rationell 

egennytta tillsammans med tanken på att varje människa är en särskild person och att det rätta 

går före det goda. 

5.1 A Theory of Justice 

Rawls mycket omfattande teori bygger primärt på att rättvisa är grundsatsen för strukturen i 

samhället, som ett sätt att organisera samhällets viktigaste institutioner på, och kanske 

framförallt som ett sätt att avgöra hur dessa institutioner fördelar fundamentala rättigheter och 

möjligheter. Den genomgripande samhällsstrukturen är för varje person ständigt närvarande, 

och sättet samhället är organiserat på bestämmer också varje persons rättigheter och 

skyldigheter, varpå rättvisa därför måste vara det som reglerar strukturen som någon form av 

minimivillkor.
124

 

 

5.1.1 Originalpositionen 

Genom att knyta an till den gamla filosofiska idén om den hypotetiska originalpositionen eller 

samhällskontraktet, som förekommit både hos Locke, Rousseau och hos Kant, menar Rawls 

att vi kommer komma överens om vilka principer som bör ligga till grund för skapandet av 

rättvisa grundläggande strukturer och därmed ett rättvist samhälle. Samhället här, menar 

Rawls, har sin rättsliga eller moraliska grund i ett kontrakt, instiftat av fria och rationella 
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 Rawls, John. A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971, härefter TJ. 
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 Utilitarism kan inte ses som en enhetlig lära, men föreskriver i stort att den rätta handlingen är den handling 

som maximerar den sammanlagda nyttan samtidigt som den minimerar det totala lidandet. Rawls förkastade 

teorin främst baserat på att läran inte tycktes ta någon hänsyn till varje enskild individ, och på det faktum att det 

rätta här definierades i termer av det goda. Vad som innefattas i ’det goda’ menar Rawls, förutsätter ett visst 

ideal och en viss strävan, något som Rawls ville neutralisera. För en mer utförlig sammanfattning se exempelvis; 

Simmonds, Nigel, E., Juridiska principfrågor. Rättvisa, gällande rätt och rättigheter. Stockholm: Nordstedts 

Juridik AB, 1988, s. 25 f., 47 f. 
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 TJ, s. 3 och vidare på s. 7 där Rawls betonar att; “[…] the primary subject of justice is the basic structure of 

society, or more exactly, the way in which the major social institutions distributive fundamental rights and duties 

and determine the division of advantages from social cooperation.” 
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människor i ett naturtillstånd utan lagar eller samhällsinstitutioner vari samhället tillkommer 

genom att kontrakt ingås.
125

 Viktigt att här poängtera är att de representativa personer som 

befinner sig i Rawls originalposition är tänkta att representera, inte bara sin egen, utan även 

nästkommande generation. Detta genom att anta att de rationella personerna i 

originalpositionen bör bry sig om välbefinnandet för nästa generation, så länge det förutsätts 

att denna oro är individuellt baserad på varje enskilt fall.
126

 

Ett uppenbart problem för kontraktsteorier är utan tvekan hur det skulle gå till att 

faktiskt komma överens om vilka principer som ska anses vara de som styr samhället, baserat 

på att människor har vilt skilda preferenser och syn på vad som är viktigt och gott. För att 

kunna komma fram till rättviseprinciper måste vi dock, menar Rawls, kunna överväga vad 

som ska anses vara rättvist, och hur ett samhälle bör struktureras, utanför våra egna intressen. 

Rawls påpekar tydligt att idén med ett samhällskontrakt är rent hypotetiskt, och bygger vidare 

på de här premisserna för att kunna lösa problemet med hur våra personliga preferenser, 

baserade på just vår högst personliga livssituation ska kunna lösas.
127

 

 För att upprätta ett rättvist tillvägagångssätt så att varje princip eller grundregel i 

samhället blir rättvis försätter Rawls personerna i den högst hypotetiska originalpersonen 

bakom en ’okunnighetens slöja’. Här döljs de karaktärsdrag vi som människor besitter, samt 

vilken samhällsklass, generation eller social status vi har och tillhör, i stort alla de egenskaper 

som skiljer en person ifrån en annan. Man har dock fortfarande den generella kunskap som 

krävs för att förstå det samhälle man lever i för att kunna inse effekterna av de principer man 

väljer, vilka primära nyttigheter som är önskvärda, och en intuitiv förmåga att förstå vad 

rättvisa innebär. Då människan inte vet hur de olika alternativen kommer påverka ens eget 

personliga liv kommer, enligt Rawls, de principer som flest anser vara rättvisa få majoritet 

och Rawls försöker på så sätt säkerhetsställa opartiskhet, utan de fördomar och personliga 

egenskaper som normalt hindrar människor från att komma överens.
128

  

Rawls tänker sig vidare att beslutsprocessen för att komma fram till 

rättviseprinciperna sker genom i ett så kallat reflexivt ekvilibrium, ett tillstånd som uppstår 
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 TJ s. 11 f. där Rawls själv i fotnot refererar till väsentliga verk av Locke, Rousseau och Kant för vidare 

läsning angående teorin om samhällskontrakt. 
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 Ibid. s. 128 f. där Rawls framlägger vad han själv beskriver som en ’motivational assumption’ för personerna 

som befinner sig i originalpositionen;” What is essential is that each person in the original position should care 

about the well-being of some of those in the next generation, it being presumed that their concern is for different 

individuals in each case.” 
127

 Ibid. s. 12 f., 136 
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 Ibid. s. 128, 136 ff., samt s. 12 där grundtanken framförs; ”Among the essential features of this situation is 

that no one knows his place in society, his class position or social status, nor does anyone know his fortune in the 

distribution of natural assets and abilities, his intelligence, strength and the like.” 
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när våra intuitioner stämmer överens med de principer som vi vill skall styra samhället. 

Genom att förutsätta att personerna i originalpositionen har vissa intuitiva idéer och känsla för 

moral och rättvisa, förutsätts det också att dessa övertygelser alltjämt kan komma i konflikt 

med varandra. Att i en process justera dessa olika uppfattningar tills de är stabila och i jämvikt 

med varandra, leder dock slutligen till att den uppsättning principer som bäst reflekterar det 

jämviktsläge som uppstått, och därmed också är de principer som bäst beskriver människans 

känsla för rättvisa.
129

 

 

5.1.2 Rättviseprinciperna 

För att vara säker på att kunna tillgodoses grundläggande rättigheter menar Rawls att 

personerna i originalpositionen, genom ett reflexivt ekvilibrium, slutligen skulle komma 

överens om två distinkta principer, de så kallade rättviseprinciperna; 

First: each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a 

similar liberty for others. 

Second: social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably 

expected to be to everyone’s advantage, and (b) attached to positions and offices open to all.
130

 

Den första principen, den så kallade frihetsprincipen, innefattar alltså att alla har rätt till 

samma grundläggande friheter, så länge dessa är förenliga med ett likartat system av friheter 

för andra. De friheter Rawls här syftar på omfattar bland annat frihet att få delta i den 

politiska processen, exempelvis genom att få rösta, och även förenings- och mötesfrihet, 

yttrandefrihet, friheten att få tycka och tänka vad man vill och friheten att inneha personlig 

egendom.
131

 I fall där inte alla dessa friheter kan maximeras samtidigt, måste en begränsning 

av friheten motiveras av att den gagnar andra friheter, dvs. att frihet bara får inskränkas av 

frihet. Prioriteringsregeln Rawls lägger fram medger alltså att vissa friheter i exempelvis ett 

samhälle eller i ett rättsystem ibland kan behöva begränsas, men framhåller dock kravet på att 

detta endast får ske om det i slutändan gynnar det totala frihetssystemet som sådant.
132

 

 Rättviseprinciperna ska läsas lexikalt, vilket innebär att det är först då man fastställt 

de grundläggande friheterna, den andra principen, differensprincipen kan appliceras. Om 
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 Ibid. s. 61 angående de grundläggande friheterna; ”These liberties are all required to be equal by the first 

principle, since citizens of a just society are to have the same basic rights.” 
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 Ibid. s. 250; ”Priority Rule: The principles of justice are to be ranked in lexical order and therefore liberty can 
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system of liberty shared by all, and (b) a less than equal liberty must acceptable to those citizens with lesser 

liberty.” 
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utgångsläget är rättvist träder differensprincipen in, en princip som kräver att olikheter i 

fördelningen av resurser måste rättfärdigas med att vara till de sämst ställdas fördel.
133

 

Resurser här, handlar inte endast om ekonomiska medel, utan även förmågor och talanger, 

baserat på det faktum att vi inte gjort oss mer förtjänta av dessa än exempelvis vår 

förmögenhet. Godtyckligheten i den naturliga fördelningen av dessa, gör således att även 

dessa ska betraktas som resurser, och till följd av principen, kunna användas till allas fördel. 

Grundtanken i rättviseprinciperna motsätter sig alltså helt den utilitaristiska grundläggande 

uppfattningen. Det spelar enligt Rawls ingen roll hur många som gynnas av en orättvisa, 

denna kommer alltid vara just orättvis, så länge den inte också gynnar de som har det sämst i 

samhället.
134

  

Det är således dessa två rättviseprinciper som ska tillämpas på samhällets sociala och 

ekonomiska struktur och ligga till grund för hur de olika institutionerna bör fördela 

grundläggande rättigheter och skyldigheter, och för hur vinsterna från det sociala samarbetet 

ska delas upp.
135

 Rawls betecknar de grundläggande befogenheter som ska fördelas enligt 

rättviseprinciperna som primära sociala nyttigheter, saker som förutsätts att varje rationell 

person har användning för, oberoende av ens personliga preferenser. Exempel på dessa menar 

Rawls är rättigheter och friheter, möjlighet, inkomst och egendom samt grunderna för 

självrespekt. Att dessa distribueras rättvist enligt rättviseprinciperna, ligger också till grund 

för ett så rättvist samhälle som möjligt.
136

 

 

5.1.3 Barn i Rawls teori 

 Då Rawls teori ska appliceras på de olika sociala institutionerna i samhället, nämns familjen 

som en av dem. Det är dock tydligt att Rawls inte diskuterar denna sammanslutning närmare, 

något som gjort att teorin blivit kritiserad från olika håll.
137

 Det är framförallt i samband med 
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 Rawls utgår i sin teori från att människor är rationella, med målet att maximera sin egen nytta. I en process av 

reflexivt ekvilibrium antas därför personerna handla utifrån en den så kallade maximin principen som syftar till 
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Martin. An introduction to Decision Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, och för Rawls 
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utformandet av ett rättvist samhälle. Enligt Okin ligger ett av det störta felen med teorin i att Rawls på alltför 
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för sällan och idealistiskt för att kunna bygga en realistisk teori på. Se Okins vidare kritik i; Okin, Susan M., 

Justice, Gender and the Family New York: Basic Books, Inc., 1989 
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varje individs moraliska uppfostran och utveckling familjen återkommer i Rawls material, och 

då som den yttersta källan till medlemmar i de större sociala institutionerna i samhället, och 

får därför betydelse för att samhället slutgiltigt ska bli rättvist utformat.
138

 

 I traditionella tolkningar av teorin brukar inte barn räknas in som deltagare i 

originalpositionen, och detta baserat på att ett av kraven Rawls ställer för att fullt ut kunna 

delta är att personen räknas som en rationell individ. Rationalitet är dock inget krav som ställs 

för att kunna omfattas av rättvisa, utan detta är något som varje individ som har potential att 

utveckla och acceptera en moralisk personlighet.
139

 Rawls är tydlig med att det inte finns 

någon ras eller annan grupptillhörighet som inte innehar denna förmåga. Grundläggande fri- 

och rättigheter ska således aldrig variera baserat på kapacitet, utan det enda som räknas är 

förmågan att redan ha eller möjligheten att kunna utveckla den moraliska personlighet Rawls 

ställer upp som krav.
140

 

5.1.4 Principen om paternalism 

Relevant i sammanhanget är också Rawls princip om paternalism. Då Rawls antar att 

personerna som befinner sig i originalpositionen är rationella individer, måste dessa även ha i 

åtanke att de i samhället eventuellt är individer utan förmågan att för sig själva kunna göra 

rationella val baserade på rationell förmåga, exempelvis om de är barn. Vad som är rationellt i 

en sådan situation är då att i originalpositionen erkänna principen om paternalism, i Rawls 

mening att i fall då vi garanterat inte kan handla på ett sätt som är det bästa för oss, har andra 

auktoritet att i vissa fall agera åt oss, och detta på ett sätt som vi själva skulle göra om vi var 

rationella. Dessa beslut ska så långt som möjligt styras av individens egna preferenser och 

intressen så länge de inte är orationella, eller i avsaknad av kunskap om dessa av företeelserna 

som framkommer bland de primära sociala nyttigheterna.
141

 Ju mindre kunskap man har om 

individen som beslutet ska fattas åt, desto mer ska man handla på ett sätt som man själv skulle 
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 TJ, s. 405, 462 f. Barn går, enligt Rawls, igenom tre olika stadier i sin moraliska utveckling, vari familjen 
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handla, om man var i samma situation, och den rationella beslutsfattaren måste kunna 

argumentera för att besluten som tas är det bästa för individen, något som individen också ska 

kunna acceptera när, eller om, den erhåller egen rationell förmåga. Viktigt att påpeka är dock 

fortfarande menar Rawls, att principen om paternalism i grund och botten är en princip för att 

skydda oss mot vår egen irrationalitet, och inte på något sätt får tolkas som en tillåtelse att 

missbruka en annan individs övertygelse och karaktär, så länge denna handling inte senare 

kan säkras av samtycke från den berörda individen.
142
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 Rawls sammanfattar principen om paternalism på följande sätt på s. 250; “Paternalistic intervention must 

always be justified by the evident failure or absence of reason and will, and must be guided by the principles of 

justice and what is known about the subject's more permanent aims and preferences, or by the account of primary 

goods.” 
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6. Analys och diskussion 

6.1 Analys 

När det kommer till den svenska lagstiftningen tycks det inte råda någon tvekan om att alla 

människor, barn som vuxna, har rätt till vissa grundläggande rättigheter i Sverige idag. Med 

ett välutbyggt rättighetssystem, både genom nationell och genom internationell lagstiftning 

och ett ratificerande av barnkonventionen kan det vid första anblick te sig som att det skydd 

som går att hitta i Sverige för barn och barns rätigheter är ett av det starkaste i världen. Även 

asylrättsliga frågor ges här hög status, och trots en harmonisering av EU:s asylpolitik tycks i 

många fall den svenska lagstiftningen och asylprocessen bättre kunna tillgodose 

grundläggande mänskliga rättigheter än på många andra ställen runt om i Europa. Och kanske 

är det så att Sverige på många sätt är överlägset flera andra länder, men som visats 

förekommer också här problem. Man kan då fråga sig hur stödet för vissa rättigheter 

egentligen ser ut. Är verkligen Sverige ett land som effektivt kan sägas tillgodose varje barns 

rätt till att inte bli diskriminerad, till att få sitt bästa satt främst och till att få höras, även när 

detta barn befinner sig i en asylprocess? 

Som visats är tanken på att barn har rätt till samma rättigheter som vuxna inte någon 

självklarhet. Den filosofiska debatten angående barnet och dess rättigheter utgår ofta just ifrån 

huruvida barn överhuvudtaget kan ses som rättighetsbärare eller inte, och i förlängningen få ta 

del av rättvisan på samma sätt som vuxna. Undersökningen har syftat till att använda John 

Rawls rättviseteori som grund för att se i vilken utsträckning denna skulle kunna sägas bidra 

till att säkra de rättigheter som visat sig problematiska att effektivt tillgodose i Sverige idag. 

Rawls idéer om rättvisa kan i modern tid starkt sägas haft stort inflytande inom flera områden 

inom den politisk-teoretiska debatten, en debatt vilken skulle kunna bidra till att stärka barns 

rättigheter överlag. Asylsökande barn har i undersökningen fått stå som exempel på en 

mycket utsatt grupp i samhället, vars speciella rättigheter kanske fler än många andra skulle 

behöva beaktas. Är det dock så att Rawls teori visat sig lämplig att kunna bidra till att dessa 

barn, och barnets rättigheter överlag uppmärksammas? 

För att Rawls överhuvudtaget ska vara intressant i sammanhanget är det viktigt att 

först fastställa vilka som enligt Rawls får ta del av den rättvisa han lägger fram i sin teori. Då 

det visat sig att Rawls blivit kritiserad utifrån det faktum att hans brist på diskussion kring 

familjens, kvinnans och barnets plats i teorin kan man inte se det som en självklarhet att just 

exempelvis barn ska ha lika stor rätt till rättvisan som vuxna. Viktigast för Rawls visar sig 

dock vara individen, och det framkommer att enligt Rawls ska alla som har en moralisk 
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personlighet också få ta del av rättvisan. Det krav som ställs är således inte baserat på något 

yttre attribut eller någon annan kapacitet än just förmågan att kunna utveckla en moralisk 

personlighet, med anlag att förstå grundläggande omständigheter kring vad rättvisa innebär. 

Kan då barn räknas som moraliska agenter? Beroende på hur man anser att en människas 

moraliska utveckling går till behöver detta inte ses som en självklarhet. Grundat på att Rawls 

dock inte anser att förmågan måste vara färdigutvecklad, eller att man ens behöver ha 

kunskapen om att man, enligt Rawls mått, har en moralisk personlighet, bör det dock gå att 

anta att barn kan tillhöra den här kategorin. Detta väcker dock frågan att om Rawls antar att 

förmågan att utveckla en moralisk personlighet är något man föds med, vem i samhället anses 

då inte har kapaciteten att göra detta och därmed inte få ta del av rättvisan? 

Det tycks alltså finnas en konsensus både i den gällande rättens utformning och i 

Rawls teori kring att barn som vuxna har rätt att få ta del av rättvisan. Att omfattas av rättvisa 

bör, som visats både hos Rawls och i den svenska lagstiftningen, också få effekt i samhället 

genom ett anvisande av rättigheter. Rawls teori är en distributiv rättviseteori, som behandlar 

vad som ska fördelas i samhället, på vilket sätt detta ska ske och vilka som ska göra det. 

Samhället idag kan i stort sett sägas vara uppbyggt på ett liknande sätt, och den gällande rätt 

som idag är dominerande tar sig ofta uttryck i just rättigheter.  

 

I stort sett alla lagar som behandlar rättigheter innehåller också regler för hur dessa ska 

tillförsäkras alla. Detta så gott som alltid utan att göra någon åtskillnad mellan människor, 

baserat på exempelvis yttre attribut som kön eller etnicitet, kort sagt en princip som förbjuder 

diskriminering. I barnkonventionen räknas denna princip som en av dem utifrån vilken hela 

konventionen ska tolkas igenom, och diskrimineringsåtgärder har visats gå att finna i flera 

lagar som kan påverka barns välbefinnande. Senast 2009 fick Sverige en ny 

diskrimineringslag, och förtydligandet som kom i samband med införandet av skyddsgrunden 

’ålder’ bör också kunna ses vara till barn och ungdomars fördel, då det här blev ännu tydligare 

att lagen gäller även i barnrättsfrågor. Allt detta tyder på att Sverige tycks kunna erbjuda ett 

relativt starkt skydd mot diskriminering. Diskriminering förekommer dock, och det är utan 

tvekan så att vissa grupper är mer utsatta än andra, och just asylsökande barn har visat sig 

vara en sådan grupp. Hur kommer det då sig att Sverige, som anses ha ett välfungerande 

skydd mot diskriminering brister i att skydda dessa barn? Ett av de argument som uppförts av 

exempelvis barnrättsorganisationer är att diskrimineringslagstiftningen brister i sin 

utformning för att den inte på ett påtagligt sätt omfattar alla de diskrimineringsgrunder som 

återfinns i barnkonventionen, något som kan leda till oklarhet. Detta kan mycket väl vara en 
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anledning, men lagen ter sig i jämförelse ändå relativt tydligt utformad, utan större 

tolkningssvårigheter och innehållandes flertal skyddsgrunder. Att införa fler och tydligare 

skyddsgrunder skulle således kunna ses som ett försök att komma till bukt med problemet, 

men de flesta rättighetsproblem som går att härleda från principen om icke-diskriminering kan 

nog ändå inte sägas endast baseras på detta. Det råder ingen tvekan om att diskriminering är 

ett samhällsproblem som förekommer i det flesta länder och på olika nivåer i samhället, och 

trots stark lagstiftning frångås helt enkelt regler som finns vid tillämpning. Barnkonventionen 

bör i frågor rörande diskriminering kunna sägas ställa högre krav än de som återfinns i den 

svenska lagstiftningen, bland annat då den på ett mer explicit sätt kräver aktiva åtgärder från 

konventionsstaterna. Kanske skulle ett tydligt krav likt detta behöva införas även i den 

svenska lagen för att komma till bukt med problemet, framförallt i den mån vissa grupper kan 

behöva extra skydd och stöd för att fullt ut kunna åtnjuta sina rättigheter.  

Kan då Rawls teori sägas erbjuda ett skydd mot diskriminering? Vid en första 

anblick ser det så ut. Kravet på att omfattas av rättvisa har som tidigare visats inte bero på 

något yttre attribut som skiljer människor från varandra, utan endast på förmågan att kunna 

utveckla en moralisk personlighet. Att omfattas av rättvisan och en rätt till icke-

diskriminering är dock inte samma sak. Det kan te sig svårt att tänka sig att om samhällets 

rättviseuppfattning ska ske i en överenskommelse mellan rationella personer i 

originalpositionen, utan kunskap om sin egen livssituation, att denna då skulle bestå av 

principer som reglerar varje människas rättigheter baserat på exempelvis klass, etnicitet eller 

nationalitet. Men är detta en tillräcklig garanti för att diskriminering inte får förekomma? 

Framförallt från feministiskt håll har frågan varför exempelvis kön inte uttryckligt nämns som 

ett av de attribut som skulle döljas i originalpositionen. Könstillhörighet är onekligen något 

som fortfarande spelar roll i samhället, något som påverkar våra val och våra möjligheter, och 

att utesluta, eller att inte specifik nämna detta, väcker frågan om originalpositionen verkligen 

erbjuder den neutralitet som först kan tyckas. När det kommer till barn lyfts frågan ytterligare. 

Viktigt att komma ihåg är att Rawls, likt då det gäller könstillhörighet, inte nämner något om 

huruvida personerna i originalpositionen vet i vilken ålder de befinner sig i. Man skulle av 

detta kunna dra slutsatsen att personerna som befinner sig i originalpositionen vet om att de 

gör det på grund av att de är rationella individer som kan göra rationella val. En följd av detta 

blir då således att dessa personer också skulle förstå att de inte är barn, då barn hos Rawls inte 

anses vara rationella. Det bör dock också gå att tolka situationen utifrån att dessa personer 

känner till så pass lite om sin egen livssituation att de inte ens vet i vilken ålder de befinner 

sig i, och därmed inte kan veta om det är ett barn eller en vuxen. Man skulle kunna hävda att 
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dessa två utgångspunkter kan leda till olika premisser för om barn kan sägas diskrimineras 

gentemot vuxna i de val som görs av personerna i originalpositionen, och om barns rättigheter 

överhuvudtaget kan sägas ha någon plats hos Rawls. Med vilken tolkning man än väljer att 

göra, bör man dock hålla i åtanke att personerna väljer rättviseprinciper, inte bara för sin egen, 

utan också för nästkommande generation. Det är också svårt att tänka sig att rationella 

personer som ska göra rationella val för samhällsstrukturen vet så pass lite om sin egen 

livssituation att man inte ens har kunskapen om att varje människa börjar sitt liv som just 

barn. För att säkra sin egen, och nästkommande generations, position i samhället skulle det 

här alltså inte vara rationellt att vilja ha ett samhälle där barn står helt utan några som helst 

rättigheter eller något övrigt skydd från gemenskapen. Även om en del saker skulle kunna 

revideras till det bättre, kan det utifrån det här tyckas att de normer och lagar som idag 

existerar i vår gällande rätt rörande diskriminering, på ett relativt bra sätt återger neutraliteten 

som krävs i originalpositionen, och tvärtom. Detta är också något som förstärks ytterligare i 

första rättvisprincipen hos Rawls angående hur nyttigheter ska fördelas, som tydligt 

framhåller att alla har samma rätt till samma grundläggande friheter som någon annan.  

 

Kan Rawls teori här således säga erbjuda inte bara ett starkt skydd mot diskriminering, utan 

även för barns rättigheter överlag? Som visats är det tydligt att barn hos Rawls ska omfattas 

av rättvisan i den mån de har förmågan att utveckla en moralisk personlighet, samt att det kan 

ses som orationellt för personerna i originalpositionen att välja rättviseprinciper som inte barn 

kan få ta del av. Men är detta tillräckligt? Det går inte att komma ifrån att barn hos Rawls inte 

kan sägas ha samma typ av rättigheter, eller lika stort deltagande som vuxna. Då Rawls lägger 

fram kravet på att personer i originalpositionen ska vara rationella, samtidigt som barn inte 

anses ha denna egenskap, exkluderas här barn ifrån ett mycket viktigt inslag i rättviseteorin. 

Detta kan alltså sägas leda till att även om barn mycket väl kan få omfattas av rättvisan och 

också få sina rättigheter tillgodosedda, har de ingen möjlighet att själva få bidra till varken 

dessas eller rättvisan i storts utformning.  

Som en följd av detta kommer här Rawls princip om paternalism in. Huruvida den 

kan sägas vara tillräcklig för att tillgodose bristen i rättighetsutövande för barn gentemot 

vuxna bör gå att diskuteras och kommer också återkommas till. Delar av det Rawls lägger 

fram i sin teori om paternalism skulle dock kunna sägas gå att kopplas till principen om 

barnets bästa, framförallt då Rawls är noga med att påpeka att varje val som görs åt en annan 

person, ska ske med dennes bästa i åtanke. Att principen om paternalism ska vara ledande i 

varje val som rör barn hos Rawls, kan mycket liknas vid att principen om barnets bästa ska 
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vara ledande i varje fall som rör barn enligt både barnkonventionen och delar av den svenska 

lagstiftningen.  

Det verkar onekligen som att principen om att barnets bästa alltid ska komma i första 

hand under de senaste åren fått ta allt större plats i det svenska rättssystemet, och detta i led 

med försöket att införa ett större barnperspektiv på flera håll i samhället. Införandet av en 

egen paragraf med detta innehåll i utlänningslagen, att man idag arbetar fram ytterligare 

skyddsgrunder för asylsökande barn och faktum att principen ska vara ledande för exempelvis 

Migrationsverkets arbete kan ses som exempel på detta. Även på ett europeiskt plan, 

exempelvis i omarbetandet av den ur ett barnrättsligt perspektiv så kritiserade 

Dublinförordningen, tycks finnas en avsikt att på ett kanske lite större sätt låta 

barnperspektivet få ta plats i lagstiftningen. Barnkonventionens formulering av principen 

måste sägas innehålla relativt starka anspråk på vad som ska utkrävas av konventionsstaterna 

för att tillförsäkra varje barn denna rätt. Själva formuleringen av principen ser dock 

annorlunda ut. För hur ska ’barnets bästa’ egentligen tolkas? Det bör gå att hävda att styrkan i 

principen ligger just i dess generella utformning och flexibilitet, att den är skapad med 

målsättningen att kunna användas utifrån varje exempelvis lands speciella förutsättningar. 

Men om så är fallet, får den då någon ordentlig effekt? Är det inte snarare så att den ska ses 

som en universell princip, som alltid har samma innebörd oberoende av yttre sammanhang? 

Och vad händer när vad som är bäst för ett barn står i konflikt med vad som är det bästa för ett 

annat? Det tycks alltså inte finnas någon klar definition av principen, vilket onekligen lett till 

både debatt och problem i implementeringen av den. Snarare än att hävda att principens vaga 

definition bör ses som en styrka, skulle man alltså istället kunna hävda raka motsatsen. Det 

framkommer i barnkonventionen att principen ska vara den grundläggande regel utifrån 

vilken alla andra konventionsartiklar ska läsas igenom. Övriga artiklar anses där ge en 

tillräcklig indikation på hur principen därför ska tolkas. Men går detta att hävda på samma sätt 

då principen återfinns i enskilda paragrafer i nationell lagstiftning? Även om både 

barnkonventionen och den svenska rätten lägger fram vissa krav på hur tolkningsprocessen 

ska gå till, tenderar resultatet att skifta från fall till fall. Att svensk rättstradition inte utgår från 

samma premisser som det sätt barnkonventionen är skriven på skulle kunna vara en anledning 

till att tillämpningen av principen tycks orsaka problem i Sverige, något som också framhölls 

som en anledning att inte inkorporera konventionen som helhet då frågan utreddes. Det är 

dock så att liknande argument framfördes vid frågan on inkorporering om 

Europakonventionen, som idag är gällande rätt i Sverige. Trots att det fortfarande finns 

problem i tillämpningen av Europakonventionen, och praxis ibland är bristfällig, har denna 
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konvention dock fått genomslag och tillför idag praktisk betydelse i rättsliga sammanhang. 

Skulle detta inte också kunna tyda på att barnkonventionen skulle få ett liknande genomslag, 

och därmed tillföra en kanske lite bättre grund för hur principen om barnets bästa ska tolkas? 

Det ter sig alltså tydligt att det idag i svensk rätt saknas ordentlig vägledning i hur principen 

bäst tillämpas. Detta, tillsammans med det faktum att principen i vissa fall är sekundär och 

måste ställas mot andra regleringar och lagar, verkar göra att principen förvisso idag kanske 

används, men att det inte tycks finnas någon garanti för att detta alltid sker på ett sätt som är 

det bästa för barnet i varje situation. Sveriges försök att införa ett större barnperspektiv och 

genom detta framhålla principen om barnets bästa i flertalet lagar och regleringar tyder alltså 

på att principen på pappret kan sägas tillgodoses på ett tillfredsställande sätt, men att detta då 

det kommer till tillämpningen inte längre har samma verkan. 

 

Som visats är ett försök till att försäkra principen om barnet bästa att låta barnet själv komma 

till tals i situationer som rör det, ännu en av de rättigheter som alltför ofta visat sig förbises i 

situationer som rör barn i asylprocesser idag. Är denna rättighet även problematisk hos Rawls, 

och går den ens att finna där? Man skulle kunna hävda att Rawls utreder denna rättighet i 

utvecklingen av principen om paternalism. Som ett sätt att garantera att principen inte 

missbrukas, ska den person som anses orationell och därmed inte själv kan fatta beslut, själv 

få uttrycka sina preferenser och intressen så långt detta är möjligt. Detta skulle kunna sägas 

likna det sätt den gällande rätten idag till tillförsäkra att principen om barnets bästa efterlevs, 

med andra ord att varje barn ska har rätt till att höras. Rawls underbygger sin princip om 

paternalism på ett sätt som gör att den antagligen skulle anses rimlig hos många idag, bland 

annat genom kravet på att beslutsfattaren alltid måste kunna argumentera för sina val, och att 

valet som görs ska ske med de primära nyttigheterna i åtanke. Men räcker verkligen detta för 

att kunna garantera att beslutet som fattas alltid är det bästa för just det enskilda barnet, i just 

varje enskild situation?  

Att få höras, komma till tals och uttrycka sina preferenser bör kunna ses som 

grundläggande för hela Rawls teori. Hela uppbyggnaden av originalpositionen och 

rättviseprinciperna bygger i grund och botten på det faktum att olika personer får uttrycka 

olika åsikter, att dessa åsikter inte tillges någon speciellt vikt beroende på vem du är, och detta 

för att slutligen kunna fatta gemensamma beslut för alla. Rätten att få höras återkommer även 

vidare då yttrandefrihet anses vara en av de sociala nyttigheter som jämlikt ska fördelas 

utifrån rättviseprinciperna, och något som varje människa vill ha oberoende av vad hon vill ha 
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i övrigt. Att få komma till tals tillmäts alltså stor vikt i Rawls teori, en absolut nödvändighet 

för att kunna uppnå social rättvisa överlag.  

Likaså bör rätten att få höras kunna säga tillmätas stor vikt i både barnkonventionen 

och i den svenska lagstiftningen. Precis som de ändringar som gjorts i både 

diskrimineringslagstiftningen och i exempelvis utlänningslagen för att bättre beakta principen 

om barnets bästa, måste de senaste årens lagändringar också kunna sägas bidra till att barn på 

ett mer effektivt sätt ska få komma till tals i Sverige idag. Att inga beslut om 

uppehållstillstånd idag får fattas utan muntlig handläggning och att barnet ska ha chans till att 

få komma till tals både hos Migrationsverket och i vidareproceduren i frågor gällande 

exempelvis god man eller boende, kan vara helt väsentligt för barnets välbefinnande. 

Eftersom barnet i de flesta fall saknar processbehörighet kan detta också vara grundläggande 

framförallt då det handlar om framförande av egna asylskäl, och Sverige tycks här erbjuda ett 

relativt starkt skydd för rätten att höras. Varför brister då systemet? I fall som rör just 

asylsökande barn kan en förklaring finnas i formuleringen av utlänningslagen. Lagen håller 

fast att barn ska höras ’ om det inte är olämpligt’, en utformning som kan sägas införd då 

rätten att höras just ska ses som en rättighet och inte en skyldighet för barnet. Är det dock 

alltid barnet som utan yttre påverkan fattar detta beslut? Och garanterar lagen verkligen 

barnets rätt att skyddas i sin rätt att höras, snarare än från den? Likt definitionen av barnets 

bästa bör man utan tvekan kunna säga att formuleringen leder till oklarhet och 

tolkningssvårigheter, inte bara för barnet själv utan även för den person som handlägger. För 

vad händer exempelvis då principen om barnets bästa kommer i konflikt med barnets egna 

preferenser? Vilken rättighet trumfar då den andra? Det slås fast att det inte ska finnas någon 

minimiålder för att ett barn ska få höras. Hänsyn till vad som har sagts ska dock motiveras av 

både ålder och mognad på barnet, ett på många sätt rimligt antagande. Men likt tidigare 

problematik öppnar denna formulering onekligen upp för vid tolkning, och kanske går här att 

hitta ett av de större problemen med rättigheten idag. Som tidigare visats, tycks dilemmat idag 

ligga i att barn visserligen får komma till tals, men att dessa åsikter inte sedan tillmäts någon 

betydelse när det väl gäller. Går detta att härleda tillbaka till lagens mer vaga utformning? 

Kanske skulle barnets rätt till att få höras ytterligare stärkas om Sverige ratificerade de 

tilläggsprotokoll angående klagorätt som FN utvecklat, men så länge detta inte sker, tycks det 

ligga på det svenska systemet att inte förbise denna grundläggande rättighet för barnet.  
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6.1.1 Slutsats 

Då det kommer till barnkonventionen och dess inverkan på den svenska rätten verkar det 

tydligt att nästan alla studier rörande barnrättsfrågor i Sverige idag tar sin utgångspunkt just i 

denna och dennas artiklar. Rätten till icke-diskriminering, principen om barnets bästa och 

rätten att få höras har som visats behandlas både i den svenska rätten genom olika system och 

regler och det går också att härleda delar av dessa rättigheter utifrån Rawls rättviseteori. Som 

visats ges dessa rättigheter relativt stor plats i flertalet svenska lagar, men reglernas ibland 

svaga utformning tycks göra att de brister då de ska tillämpas. Även hos Rawls har det gått att 

finna ett stöd för rättigheterna. Under Rawls rättviseprinciper skyddas människan mot 

grundläggande kränkningar av rättigheter, men då det kommer till barns unika rättigheter har 

det visat sig att situationen blir klart mer komplicerad.  

Det är framförallt i barnkonventionen dessa rättigheter främst uttrycks, och det är 

också här flest aktiva åtgärder från staterna tycks krävas. Konventionen har blivit till ett av de 

verktyg som bidragit allra mest till att framhålla barns rättigheter runt om i världen, och ett 

unikt instrument i utvecklingen mot ökad respekt och förståelse för frågor likt dessa. 

Samtidigt går det inte komma ifrån att konventionens utformning, och kraven som ställs på de 

ratificerande staterna för att effektivt tillgodose rättigheterna, inte alltid når målet. Kan 

barnkonventionens mer generella utformning överlag sägas ha bidragit till detta? Eller kan 

problemet sägas ligga i det faktum att den idag är underordnad nationell lagstiftning?  

För att öka fokuset på barnrättsfrågor, kanske framförallt när det gäller frågor som 

rör barn som tenderar att vara extra utsatta, finns ett tydligt behov av att uppmärksamma dem 

i fler och större sammanhang. Asylpolitik i stort kan sägas vara ett ämne som varit föremål för 

debatt de senaste åren. När det gäller barn, och dessas speciella situation, ändras dock 

förutsättningarna och kanske behöver även detta på ett bättre sätt också framhållas. För att få 

upp frågor likt dessa på den politiska agendan, och för att höja statusen för barnrättsfrågor 

överlag, tycks det dock krävas ett idogt arbete. Kanske kan utredningen av några av de 

rättighetsproblem asylsökande barn ställs inför, och hur dessa rättigheter faktiskt tillgodoses i 

praktiken bidra till detta. Att problem diskuteras i den politisk-filosofiska debatten kan också 

ses som ett sätt att få oss att tänka och ifrågasätta hur vi, och samhället i stort egentligen bör 

handla i olika situationer. Kanske kan det stöd som ändå visats finnas hos Rawls för frågor 

likt dessa således bidra till en större plats och ett ökat fokus i diskussionen. 
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6.2 Diskussion och sammanfattning 

Då Sverige för första gången utredde frågan om FN:s barnkonvention skulle inkorporeras i 

den svenska lagstiftningen slogs det fast att detta inte var nödvändigt. Den svenska lagen 

ansågs redan att på ett tillfredsställande sätt kunna tillgodose de rättigheter som förekommer i 

konventionen och det ansågs inte nödvändigt att ge konventionen status som nationell lag. 

Och visst bör det kunna sägas att barns rättigheter överlag både diskuteras oftare i politiska 

sammanhang och tar större plats i rättssystemet än om man jämför med hur det ser ut i många 

andra länder. Föga förvånande visar det sig dock att systemet för att kunna tillgodose 

rättigheter i Sverige inte på något sätt är fullkomligt, och detta framförallt inte för speciellt 

utsatta grupper. Att vara barn och samtidigt asylsökande placerar dig utan tvekan i en av dessa 

grupper, och även om det kan tyckas att de rättighetsproblemen som förekommer i Sverige i 

jämförelse kan ses som relativt obetydliga, måste bristerna i rättssäkerheten som faktiskt 

förekommer tas på allvar.  

Rätten till att inte bli diskriminerad, att få komma till tals och att som barn få sitt 

bästa satt i främsta rummet är alla rättigheter som är helt grundläggande för att andra 

rättigheter överhuvudtaget ska kunna vara möjliga att genomföra. De är också helt väsentliga 

för varandra i den mån det inte bör gå att garantera att principen om barnets bästa exempelvis 

uppfylls om inte barnet i fråga själv har fått uttrycka sig i sammanhanget. Undersökningen har 

visat att de rättigheter som här behandlas kan sägas ha ett förhållandevis starkt skydd i den 

svenska lagen, och att även ett försök att införa och etablera ett större barnrättsperspektiv i 

olika rättsliga sammanhang och procedurer också har skett, framförallt under de senaste åren. 

Varför rättighetsproblemen fortfarande förekommer i den utsträckning de gör tycks dock bero 

på både barnkonventionens och den svenska lagstiftningens utformning, med generella 

formuleringar som öppnar upp för tolkning och ifrån vilka det är svårt att kunna utkräva klara 

och mer påtagliga följder. Att exempelvis principen om barnets bästa har fått ta allt större 

plats i den gällande rätten under de senaste årens lagändringar bör utan tvekan ses som något 

bra. Bristen på vägledning och osäkerheten kring hur den egentligen ska tolkas och användas 

har dock tyckts leda till att den inte alls fått någon större praktiskt effekt, och vad som från 

början syftade till ett stärkt skydd för barnet har istället blivit till en komplicerad princip att 

tvingas ta hänsyn till i rättsliga sammanhang.  

Att rättigheterna som ligger till grunden för de problem som undersökningen 

granskat i flera fall kan ses som tämligen vagt utformade i olika rättskällor, och att dessa 

formuleringar inte uppfattas räcka till för en tillfredsställande tolkningsprocess tycks alltså 
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vara en del i varför problemen fortfarande är högst aktuella. Ur ett större perspektiv är det 

dock också viktigt att påpeka att barnrättsfrågor över tiden inte getts den status i samhället de 

kan tyckas förtjäna, något som fortfarande är en viktig del i att problemen alltjämt 

förekommer.  Trots att barnkonventionen, som ändå får ses som den mest grundläggande 

internationella överenskommelse för barns rättigheter som idag existerar, är ratificerad av så 

många av världens länder ges inte frågorna den uppmärksamhet de behöver. Återigen går det 

att hitta en brist i hur konventionens art. 4 rörande implementeringen är så pass vagt 

formulerad att det går att fråga sig hur långt statens ansvar egentligen sträcker sig. Detta, 

tillsammans med det faktum att det inte finns någon domstol för att exempelvis genomdriva 

sanktioner mot stater som bryter mot konventionsrättigheterna gör att barns rättigheter 

fortfarande i många sammanhang ses som opolitiska och triviala, utan ett behov att ges högsta 

prioritet.  

Det behövs alltså göras något för att på ett mer konsekvent plan utveckla och höja 

statusen för dessa rättigheter, och aktivt både nationellt och internationellt arbeta för att 

utveckla regler och processer som på ett mer effektivt sätt kan tillgodose dessa rättigheter. 

Barnkonventionen är idag, trots sina brister, ett av de viktigaste verktygen som finns för att få 

upp frågorna på den politiska agendan världen över. Att söka stöd i den politiska teorin, i 

skolor kring hur vi vill att samhället ska se ut och styras, för att dessa frågor vidare ska 

diskuteras och spridas kan vara ett sätt att aktualisera dem och ge dem mer status. Baserat på 

det faktum att det idag inte går att komma ifrån John Rawls stora betydelse för den politiska 

teorins utveckling, skulle ett stöd för dessa frågor i de rättviseteorier han utvecklat utan tvekan 

vara av stor betydelse. Trots den kritik som riktats mot Rawls i den mån han till stor del 

utesluter både familj och barn i grundteorin, har det visat sig att det ändå går att hitta stöd för 

de rättighetsproblem som diskuterats i sammanhanget.  

Det för Rawls allomfattande skyddet mot diskriminering och rätten att få höras och 

uttrycka sig är som visats grundläggande rättigheter för alla människor, nödvändiga för att ett 

rättvist samhälle ska kunna uppnås. Det går inte att komma ifrån att det kan finnas en viss 

problematik då det kommer till att barn exempelvis exkluderas från originalpositionen, samt 

att principen om barnets bästa inte hos Rawls kan sägas tillgodoses på vad som kanske skulle 

vara ett tillfredsställande sätt enligt barnkonventionen. Vad som är viktigt att komma ihåg är 

dock att Rawls teori är en teori om rättvisa. I grund och botten handlar den, och andra 

rättviseteorier, om vägledning för vilket samhälle vi vill ha och leva i och vilka rättigheter och 

skyldigheter vi är förpliktade varandra som medborgare i samma gemenskap. Det stöd som 

gått att hitta i Rawls teori kanske inte kan sägas erbjuda det bästa skyddet för just specifika 
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barnrättigheter, men vikten av att frågor likt dessa ändå kan diskuteras med utgångspunkt i 

Rawls, kan fortfarande leda till den vidareutveckling av frågorna i den politisk-teoretiska 

debatten som så väl behövs.  

Att få upp frågorna på både den politiska agendan för att både sprida dem och höja 

dess status, och att vidare utforma regler och lagar på ett mer effektivt sätt för bättre 

tillämpning kan alltså ses som två förslag för att komma till bukt med den rättviseproblematik 

som visat sig förekomma i Sverige idag. Det ter sig vara ett långsiktigt arbete som kräver 

reformeringar i såväl lagen till hur man arbetar med frågorna. Som visats ansåg regeringen så 

sent som 2013 att det finns ett behov av att se över hur barnkonventionen och dess artiklar 

egentligen tillgodoses och tillämpas praktiskt i det svenska systemet. Eventuellt skulle en 

inkorporering av konventionen leda till att de rättighetsproblem som uppkommit skulle kunna 

lösas på ett mer effektivt sätt än idag, och vara viktig i fall av konflikter mellan 

konventionsrättigheter och nationell rätt. Det skulle också bidra till att klarlägga barnets egen 

roll som juridisk person med egna specifika rättigheter, och konventionen skulle då också 

förhoppningsvis bättre kunna inverka på alla nivåer i samhället, och reglera en större 

samordning bland beslutsfattande myndigheter och institutioner. Viktigast är dock ändå, hur 

än utvecklingen med barnkonventionen fortgår, att försöka ändra synen på barn och 

barnrättigheter överlag, och att försöka att få beslutsfattarna att bättre prioritera och respektera 

de unika rättigheter de trots allt har. 
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